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REZUMAT MASTER PLAN
CADRUL GENERAL SI SCOPUL MASTER PLANULUI
Cadrul general
Master Planul este un pas important care furnizeaza cadrul pentru strategia de dez voltare a
judetului Prahova in domeniul apei potabile si a apei uzate, prezinta situatia existenta si identifica
masurile necesare, precum si prioritizarea si etapizarea acestora aferenta perioadei de programare
2014-2020, pentru conformarea cu Directivele UE relevante in domeniu.
Prezentul document reprezinta actualizarea Master Planului, activitate demarata in anul 2012 si
finalizata in anul 2014. Toate informatiile privind situatia existenta si planul de investitii pe termen
scurt si lung se bazeaza pe date actualizate la nivelul acestei perioade.
In dezvoltarea Master Plan-ului, Consultantul a cooperat cu partile implicate, aplicand principiul si
conceptia ca acestia (client, autoritati locale, furnizori de s ervicii de apa s i apa uz ata la nivel
local/regional) se considera membri al unei singure echipe, uniti de acelasi obiectiv final.
Metodologia folosita pentru pregatirea acestui Master Plan acopera trei aspecte:
•

Aspecte consultative: documentul a fost elaborat in stransa colaborare cu Consiliul
Judetean Prahova, Autoritatile Locale si Operatorul Regional din aria proiectului,

•

Aspecte legale: Master Planul este bazat pe o analiza detaliata a obl igatiilor asumate de
Romania prin diverse acte juridice, masurile propuse fiind in conformitate cu cerintele
acestora,

•

Aspecte tehnice: elementele tehnice au fost determinate folosind solutii tehnice actuale.
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Scop
Scopul principal al documentului este acela de a oferi un plan usor de inteles pentru dezvoltarea
pe termen lung a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Prahova, mai exact pentru o perioada
de 30 ani. Insa, dat fiind rolul mai multor parti interesate in acest domeniu, scopul principal poate fi
impartit pe mai multe obiective:
Obiective

Motivatii

Asigurarea unei strategii de
Sa furnizeze servicii regionale eficiente din punct de v edere al
investitie integrate in domeniul
costurilor tuturor comunitatilor in conformitate cu Directivele UE.
apei si apei uzate
Asigurarea unui cost estimativ Aderarea la UE implica asumarea si implementarea cerintelor
pentru
conformarea
cu legale referitoare la calitatea apei destinata consumului uman si
la calitatea apei uzate deversata.
Directivele UE
Resursele de apa s unt insuficiente si fac obiectul mai multor
surse de pol uare. Asadar, este esentiala elaborarea proiectelor
Un management imbunatatit al regionale care acopera cat mai multe comunitati, atat cat este
resurselor de apa
fezabil din punct de v edere economic si tehnic, pentru o mai
buna folosinta a resurselor disponibile, pentru a furniza servicii
de calitate consumatorilor cu costuri de operare scazute.
Dat fiind faptul ca se asteapta ca aria inclusa in proiect sa fie
Stabilirea
principiilor
si condusa de o singura companie de apa si pentru ca operatorul
parametrilor pentru noi proiecte sa devina viabil sunt necesare economiile de s cara, proiectele
de dezvoltare
viitoare de dez voltare a infrastructurii trebuie sa urmeze liniile
propuse in Master Plan (versiunea initiala sau cele actualizate).
Autoritatile locale au implementat proiecte in domeniul apei si apei uzate, elaborate la o scara
mica, limitata de granitele administrative ale comunitatii lor, cu toate ca unele incercari de a c rea
proiecte la o s cara mica au fost initiate, dar oprite din cauza motivelor financiare. Cuexceptia
Programului Sectorial Mediu – Faza 1 (2007-2013), aflat in implementare, niciunul din programele
de investitii dezvoltate pana acum nu a permis si/sau nu a dat vreun fel de prioritate unor proiecte
care sa grupeze mai multe comunitati, si, data fiind valoarea mare de i nvestitii aferenta
infrastructurii de apa si apa uzata, rezultatul este o infrastructura fragmentata in prezent in zona
inclusa in proiect care aduce costuri operationale crescute pentru operatorul regional.
Cu toate acestea, este totusi loc pentru elaborarea proiectelor regionale care, fie ele pe t ermen
scurt sau lung, folosesc in mod rational resursele si facilitatile in limita conditiilor actuale: limitari
bugetare, cerinte legale si termene de conformare, suportabilitatea financiara a comunitatilor si
autoritatilor.
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1.

INTRODUCERE

1.1

CADRUL PROIECTULUI

1.1.1

Cadrul general

Acest Master Plan actualizat reprezinta strategia de dezvoltare pentru judetul Prahova in ceea ce
priveste serviciile de apa si canalizare, pe o pe rioada de t reizeci (30) de ani . In prezent este in
derulare Programul Sectorial Mediu - Faza 1 de investitii, in toate localitatile incluse in aplicatia de
finantare. Actualizarea Master Plan-ului pentru sistemele de apa s i canal la nivelul judetului
Prahova tine cont de recomandarile Ghidului de realizare a Master Planului dar si de experienta
Consultantului in elaborarea de documentatii similare pentru sectorul de apa si canal.
Pentru actualizarea Master Plan-ului a fost derulata o serie de activitati precum:


vizite pe teren



intalniri repetate si discutii ample cu reprezentanti ai SC HIDRO PRAHOVA SA, autoritatilor
judetene si locale din Judetul Prahova



elaborare chestionare si solicitare completare de catre SC HIDRO PRAHOVA SA, ADI
Prahova, autoritatile locale din Judetul Prahova



colectare informatii si documente si analiza acestora de catre Consultant



comenzi studii statistice si interpretare date



elaborare documentatie Master Plan in varianta actualizata

Capitolul 22 al Tratatului de Aderare la Uniunea Europeana plaseaza printre obligatiile Romaniei si
aceea de a implementa cerintele Directivei Consiliului 98/83/EEC in ceea ce priveste calitatea apei
destinata consumului uman si Directivei Consiliului 91/271/EEC cu privire la tratarea apelor uzate
din mediul urban. Tratatul stabileste termene limita prin care comunitati de diferite marimi trebuie
sa indeplineasca prevederile diferite ale Directivelor. Romania a stabilit planuri pentru
implementarea masurilor solicitate pentru a putea respecta aceste termene limita.
Cadrul legislativ privind instrumentele structurale pentru sectorul de apa/apa uzata al POS Mediu,
aprobat prin Decizia Comisiei Europene cuprinde acte legislative relevante precum:
- H.G. nr. 457/2008 privind cadrul institutional de c oordonare si de gestionare a
instrumentelor structurale;
- H.G. nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor
Climatice;
- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de ac hizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- H.G. nr. 925 / 2006 pentru aprobarea normelor de apl icare a pr evederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G nr. 34/2007, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea
acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificarile si completarile ulterioare;
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-

HG nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de apl icare a pr evederilor
Ordonantei de urgenta a G uvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a
instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta;
- H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul
operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- HG nr. 834/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare a Programului
operational sectorial de mediu 2007 - 2013 si a Regulamentului-cadru de organizare si
functionare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile si al ministrului economiei si finantelor
nr.1415/3399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finantate
în cadrul Programului Operational Sectorial “Mediu” 2007-2013 - M.Of. nr. 861 di n 20
decembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul comun nr. 1361/347/2012 al ministrului mediului si padurilor si al ministrului
afacerilor europene pentru aprobarea Documentului Cadru de Implementare a Programului
Operational Sectorial Mediu 2007 – 2013.
Romania incearca sa creeze “structuri inovative si eficiente pentru managementul apelor” printr-un
proces de regionalizare, detalii ce au r eprezentat subiectul negocierilor cu Comisia Europeana.
Programul Operational Sectorial pentru Mediu cere ca o pre-conditie pentru implementarea
proiectelor de infrastructura de mare amploare nationale sau la nivelul Uniunii Europene, ca
managementul serviciilor de ap a si apa uz ata sa fie transferat Asociatiei de D ezvoltare
Intercomunitara (ADI), ce controleaza un oper ator regional (ROC) prin exercitarea drepturilor
actionarilor autoritatilor locale mebre ale ADI. ADI deleaga managementul serviciilor catre ROC.
Aceasta relatie se va baza pe un c ontract de delegare a serviciilor in conformitate cu prevederile
legislatiei romanesti si cu cele mai bune practici europene.
Master Planul actualizat pune bazele dezvoltarii infrastructurii de apa si canalizare in judetul
Prahova incepand cu anul 2014.
Strategia porneste in mod necesar de la situatia existenta la data actualizarii Master Plan-ului.
Aceasta se refera nu numai la situatiile tehnice si de mediu obtinute pe parcursul elaborarii Master
Plan-ului dar si la stadiul planurilor si proiectelor existente la nivel local. Intentia acestui Master
Plan este de a r ealiza pe cat este posibil un “ pod" de l egatura intre situatia existenta si situatia
necesara in conformitate cu Tratatul de Aderare al Romaniei si cu Programul Operational Sectorial
de Mediu.
1.1.2

Realizarea Proiectului

Actualizarea Master Plan-ului a fost realizata cu asistenta tehnica oferita de c atre Romair
Consulting in asociere cu Adasa Sistemas S. A. si Halcrow Romania pentru Proiectul „Reabilitarea
si modernizarea sistemelor de al imentare cu apa si canalizare in judetul Prahova” – Lot 1 –
Asistenta tehnica pentru managementul proiectului.
1.1.3

Parti interesate

Beneficiarii si partile implicate in realizarea acestui proiect sunt:


Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice si institutiile subsidiare la nivel regional si
judetean, ca institutii responsabile pentru a realiza conformitatea cu directivele Comunitatii
Europene, cu care acest master plan se afla in raport;
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Ministerul Finantelor Publice prin Autoritatea de Certificare si Plati;
Organismele Intermediare POS Mediu prin cele 8 unitati teritoriale;
Beneficiarii directi:
- Consiliul Judetean Prahova ca membru cheie al asociatiilor de dezvoltare
intercomunitara pe care se bazeaza implementarea efectiva a ac estui master
plan si ca autoritate din Judetul Prahova responsabila pentru coordonarea
strategica la nivel judetean;
- Consiliile Locale ale oraselor, comunelor si comunitatile locale ale caror servicii
de apa si apa uzata sunt in centrul atentiei in cadrul acestui master plan.
Operatorul regional care va fi responsabil in ultima instanta pentru a duc e la bun s farsit
proiectele si serviciile acoperite de catre acest master plan si, acolo unde este cazul, alti
operatori

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice prin Directia Generala pentru Managementul
Instrumentelor Structurale are rol de coordonare globala si de Autoritate de Management (AM)
pentru POS Mediu in implementarea acestui proiect. In aceasta calitate va actiona ca planificator
global al politicii de mediu, manager financiar si lider de proces. Are un rol specific in asigurarea
unei priviri strategice de ansamblu.
Autoritatea de Certificare si Plata (ACP) pentru fondurile structurale din cadrul Ministerului
Finantelor Publice reprezinta o s tructura organizatorica, responsabila cu certificarea sumelor
cuprinse in declaratiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeana si pentru primirea fondurilor
transferate Romaniei din Fondul European de D ezvoltare Regionala, Fondul Social European si
Fondul de Coeziune si asigurarea transferului acestora catre beneficiari, precum si a sumelor de
prefinantare si cofinantare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat.
Organismele intermediare (OI) au fost infiintate in fiecare din cel 8 regiuni de dezvoltare ale
Romaniei (NUTS II), ele indeplinind rolul de i mplementare a P OS la nivel regional actionand ca
interfata intre AM si beneficiari. Responsabilitatile OI vor fi legate de pr ogramare, monitorizare,
control si raportare. OI-urile indeplinesc un rol crucial in implementarea POS Mediu verificand daca
operatiunile cofinantate sunt realizate si daca cheltuielile aferente acestora sunt conforme cu
regulule nationale si ale CE.
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) - asocierea intercomunitara, realizata în conditiile
legii, între doua sau mai multe unitati administrativ-teritoriale limitrofe, reprezentate prin autoritatile
administratiei publice locale, în scopul înfiintarii, dezvoltarii, gestionarii si/sau exploatarii în comun
a unor sisteme comunitare de utilitati publice si al furnizarii/prestarii de servicii de utilitati publice
utilizatorilor pe raza teritoriala a unitatilor administrativ-teritoriale asociate. In cazul judetului
Prahova, asociatia cu cea mai mare arie de acoperire este Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova.
Operatorul Regional (OR) are ca domenii principale de activitate captarea, tratarea si distributia
apei potabile precum si cea de colectare si tratare a apelor uzate. Unul din cele mai importante
roluri atribuite OR este implicarea in procesul de implementare a finantarii de la Uniunea
Europeana.

1.1.4

Aria de acoperire a serviciilor

Obiectivul acestui Master Plan este asigurarea ca zonele rurale si urbane din cadrul granitelor
administrative ale Judetului Prahova corespund obligatiilor asumate de Romania prin Tratatul de
Aderare al Romaniei la Uniunea Europeana ce au luat nastere prin:
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♦
♦

Directiva Consiliului 98/83/CE privind calitatea apei destinata consumului uman,
amendata de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 – transpusa total;
Directiva Consiliului 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale,
amendata de D irectiva 98/15/EC si de R egulamentul (CE) nr. 1882/2003 –
transpusa total.

Pentru a i ndeplini obiectivele mentionate mai sus, master plan-ul propune aglomerari conform
principiilor stabilite prin Directiva Consiliului 91/271/CEE. In acest sens, Master Plan-ul sustine
principiul regionalizarii serviciilor de apa si apa uzata.
Master Planul este baza de dec izie pentru dezvoltarea sectorului de apa si de apa uzata, in
concordanta cu obiectivele generale negociate de Romania in cadrul procesului de aderare si postaderare.
Obiectivele Master Plan-ului sunt urmatoarele:
Obiective generale:
♦

♦

Obtinerea de Fonduri nerambursabile pentru finantarea de investitii in sectorul de
apa/apa uzata indiferent de s ursa de finantare deoarece Master Plan-ul este
documentul strategic obligatoriu care trebuie sa asigure corelarea necesitatilor
investitionale pentru sectorul apa – canal;
Sprijinirea autoritatilor judetene si locale in pregatirea unui portofoliu de proiecte
pentru sectorul de mediu, conditie necesara pentru accesarea Fondurilor de
Coeziune disponibile pentru România, ca membru al UE, in conformitate cu
Programului Operational Sectorial de Mediu si cu politicile si practicile UE.

Obiective principale:
♦
♦
♦

♦

♦

Sa asiste operatorul regional S.C. HIDRO PRAHOVA S. A. in dezvoltarea
capacitatilor locale privind pregatirea viitoarelor proiecte;
Sa asigure respectarea angajamentelor convenite intre Romania si Uniunea
Europeana privind imbunatatirea sectorului de mediu la nivel regional;
Sa implementeze conceptul de “ Regionalizare”, privita ca un pr oces de
organizare institutionala si legala adecvata, care va conduce la furnizarea unui
serviciu de alimentare cu apa si canalizare durabil la nivel regional;
Sa se asigure o ut ilizare optima si profitabila pe t ermen lung, a fondurilor
nationale si europene pentru reabilitarea, modernizarea si retehnologizarea
infrastructurii locale pentru apa si apa uzata pentru conformarea cu standardele
in vigoare in paralel cu aplicarea principiului recuperarii costurilor;
Sa actualizeze programul de investitii pe termen lung in conformitate cu
angajamentele convenite.

In elaborarea Master Plan-ului pentru judetul Prahova, Consultantul a cooperat cu toate partile
implicate, considerand fiecare reprezentant (Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, autoritati
locale, furnizori locali/regionali ai serviciilor de apa/apa uzata), ca membru al echipei.
Consultantul a efectuat studii/cercetari de recunoastere, inclusiv consultatii cu factorii cheie
implicati, utilizand chestionare specifice, atat pentru datele tehnice cat si pentru cele socioeconomice.
Etapele au fost urmatoarele:
♦
♦

Propunerea parametrilor de baza pentru proiectare;
Elaborarea/construirea unui model de macro-suportabilitate;
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♦
♦

1.2

Elaborarea unei liste de investitii, necesare pentru conformare cu directivele
relevante ale UE, impreuna cu evaluarea costurilor necesare.
Prioritizarea investitiilor, avandu-se in vedere atat termenele limita asumate
pentru conformare cat si limitele bugetare stipulate in Termenii de Referinta.

MODUL DE ABORDARE SI SCOPUL DEZVOLTARII MASTER PLAN – ULUI

Principalul scop al acestui Master Plan este de a f urniza un pr ogram investitional pentru judetul
Prahova, ajutand la indeplinirea obligatiilor pe c are Romania le are in cadrul Implementarii
Directivei Consiliului 98/83/EEC referitoare la calitatea apei potabile si a D irectivei Consiliului
91/271/EEC privind tratarea apei uzate. Programul este astfel structurat, incat sa indeplineasca
termenele limita stabilite de R omania la negocierile cu Comisia Europeana pentru atingerea
conformarii.
Ca un prim pas de atingere a acestui scop, Master Plan-ul identifica un set de investitii prioritare ce
vor putea fi evidentiate mai amanuntit (in termenii Studiilor de Fezabilitate) in vederea includerii in
aplicatia pentru finantare din Fondurile Structurale ale Comunitatii Europene pentru Romania.
Abordarea adoptata este bazata pe urmatoarele principii:
•

•

•

1.3

Principala cerere este ca Romania sa fie capabila sa-si indeplineasca obligatiile legale sub
incidenta Tratatului de Aderare cu Uniunea Europeana. Investitiile propuse vor contribui la
conformarea cu acest Tratat de Aderare, obligatii referitoare la Directivele mentionate
anterior.
Programele de i nvestitii prioritare tintesc o s electie a nev oilor de i nvestitii ce indeplinesc
cele mai critice termene limita ce reies din aceste obligatii. Procesul de selectie a da t
prioritate acelor proiecte ce au sanse de a fi implementate cu succes respectand termenele
limita, cu scopul de a demonstra o c at mai buna di stribuire a f ondurilor, cat mai repede
posibil.
Termenele proiectelor de investitii sunt structurate astfel incat sa indeplineasca obligatiile
ramase ale Romaniei referitoare la Tratatul de Aderare in conformitate cu cele doua
directive.
STRUCTURA DOCUMENTULUI

Structura acestui Master Plan corespunde stadiilor procesului de planificare:
Revizuirea situatiei existente in Judetul Prahova cu referire la infrastructura pentru apa si
apa uzata, consecintele de mediu asociate si conditiile socio-economice;
• Estimarea cererii viitoare de servicii de apa si apa uzata;
• Stabilirea obiectivelor pentru planificarea investitiilor;
• Actualizarea strategiei de dezvoltare pentru Judetul Prahova cu privire la serviciile de apa
si apa uzata, si derivand din acesta un program investitional pe termen lung;
• Realizarea unei analize de macro-afordabilitate la nivelul judetului Prahova;
• Formularea unui plan de actiune pentru implementarea programului.
Partea principala a Master Planului se intentioneaza a fi principalul document strategic; nivelul sau
de detaliu ajuta in mod special la indeplinirea acestei intentii intr-o maniera clara si concisa.
•
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2.
2.1

ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE
ABSTRACT

Acest capitol cuprinde o evaluare a situatiei existente din aria analizata in cadrul proiectului in
judetul Prahova, necesara pentru identificarea situatiei tuturor componentelor care ajuta la
conturarea strategiei de investitii pentru infrastructura de apa si apa uzata:
-

Mediul natural si infrastructura construita, cu o pr ivire generala asupra
resurselor de apa disponibile,

-

Probleme demografice si economice,

-

Probleme institutionale legate de c ei angajati direct sau indirect in
managementul infrastructurii de apa si apa uzata.

Concluziile analizei problemelor de mai sus sunt corelate cu concluziile capitolului 3 si evalueaza
situatia si principalele deficiente ale infrastructurii pentru apa s i apa uzata pentru a s ustine
proiectarea strategiei de investitii.
Informatia procesata a fost colectata din mai multe surse (Directii de Statistica Regionale si
Judetene), Directiile Apelor Romane, companii de apa, autoritati locale, rapoarte judetene, vizite la
fata locului, etc.).

2.2

ARIA ANALIZATA IN CADRUL PROIECTULUI

Judetul Prahova este situat in partea central - sudica a Romaniei, in Nordul regiunii Muntenia, la
Sud de Curbura Muntilor Carpati.
Prin pozitia sa geografica, judetul Prahova face parte din Regiunea 3 - Sud - Muntenia, alaturi de
judetele: Arges, Ialomita, Dambovita, Teleorman, Giurgiu si Calarasi.
Ca unitate administrativa, judetul Prahova a fost format la inceputul secolului IV, dar limitele
actuale au fost stabilite in anul 1868. Fiind la intersectia drumurilor catre Europa Centrala si Orient
si avand importante resurse naturale, judetul Prahova s-a dezvoltat din toate punctele de vedere:
economic, social, turistic, cultural, etc, devenind unul din cele mai importante judete din Romania.
Amplasat in sudul Lantului Carpatic, pe directia NNV-SSE, judetul Prahova se invecineaza cu
judetul Brasov la Nord, judetul Buzau la Est, la Vest cu judetul Dambovita, iar in partea de Sud cu
judetele Ialomita si Ilfov.
Judetul este strabatut in lung de Meridianul 26°, longitudine estica, ce trece prin Muncipiul Ploiesti,
respectiv comuna Maneciu si paralela 45°, latitudine nordica, ce intersecteaza localitatile Filipestii
de Padure, respectiv orasul Mizil. Cele doua linii geografice se intretaie pe raza comunei Blejoi.
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Figura 2-1: Localizarea judetului Prahova in Romania

Figura 2-2: Harta judetului Prahova

Pagina 27

Suprafața județului Prahova este de 4716 kmp, ceea ce reprezintă 2% din teritoriul naţional.
Altitudinea maximă este atinsă la Vf. Omu (2505 m) iar cea minimă în zona de sud-est a judeţului
în aria de confluenţă a Prahovei cu Ialomiţa (68 m).
Teritoriul studiat cuprinde 104 unităţi administrativ teritoriale de bază (2 municipii, 12 orașe, 90
comune) şi se desfăşoară pe mai multe unităţi geomorfologice: munţi, dealuri şi depresiuni
subcarpatice, câmpii şi culoare de vale care, alături de condiţiile climatice determină tipul de peisaj.
Din punct de vedere administrativ judeţul Prahova se învecinează la nord cu județul Braşov, la sud
cu județul Ilfov, la est cu județul Buzău şi la vest cu județul Dâmboviţa.

2.3

CARACTERISTICI ALE RELIEFULUI

2.3.1

Mediul inconjurator

Judeţul Prahova este amplasat în partea central-sudică a ţării, poziţia s-a geografică fiind definită
prin următoarele coordonate geografice: între: 44º40’ şi 45º30’ latitudine nordică, respectiv 25º20’
şi 26º30’ longitudine estică. Limita geografică a teritoriului judeţului Prahova este dată de
următoarele aliniamente 1:
-

limita nordică – este în general E - V şi urmăreşte cu mici excepţii limita celor mai mari
înălţimi de la Vf. Omu 2507 m, Vf. Diham 1582 m, traversează râul Prahova pe la nord de
oraşul Azuga, lasă spre sud Vf. Clăbucetul Azugii şi Neamţu (1923m), din Mt. Gârbova şi
coboară la obârşia Doftanei în pasul Predeluş 1295 m; de aici trece prin Vf. Stoleru
Mărcuşanu 1593 m şi Bobu Mare 1757 m din Mt. Grohotişu, coboară în pasul Bratocea
1267 m atinge Vf. Ciucaş 1965 m coboară în Pasul Boncuţa1075 m de la obârşiile
Teleajenului şi Buzăului apoi, trece prin Vf. Tătaru Mare 1477 m şi Tătăruţu 1412 m;

-

limita estică – are direcţie generală NV - SE şi străbate pe rând munţii, dealurile şi câmpia;
pleacă de la vf. Tătăruţu, pe valea Siriului Mare, traversează Bâsca cu Cale şi Bâsca fără
Cale, merge paralel cu Bâsca Chiojdului şi traversează afluentul ei Zeletin; ea continuă prin
Vf. Salcia 716 m, Vf. Poiana Hoţilor 737 m, taie Valea superioară a Nişcovului şi Culmea
Ciortei, intră în câmpie la est de localităţile Gura Vadului şi Mizil. Limita se continuă până în
Valea Sărata;

-

limita vestică – are direcţie aproximativ NNV - SSE şi, de asemenea, străbate toate unităţile
de relief din Vf. Omu pe platoul Bucegilor, Vf.Gurguiatu 1340 m, apoi cota 1078 m, pe
cumpăna apelor între Proviţa şi Cricovul Dulce până la câmpie, trecând prin Vf. Sultanu
849 m şi Teişului 714 m; în câmpie are un traseu sinuos, trece prin dealul Măgura
Mărgineni 326 m, traversează râurile Proviţa şi Cricovul Dulce şi apoi Ialomiţa la localitatea
Tătărăi;

-

limita sudică - are direcţie generală E - V cu mici abateri; ea urmăreşte Ialomiţa până la
localitatea Bâra, traversează râurile Prahova şi Cricovul Sărat amonte de confluenţă şi apoi
pârâul Tohăneanca şi ajunge în valea Sărata;
Două linii geografice importante se intersectează în dreptul localităţii Blejoi şi anume, meridianul de
26º logitudine estică care trece la est de Măneciu şi la vest de Teişani, Ploieşti, Poienarii Burchii şi,
paralela de 45º latitudine nordică ce trece pe lângă Păuleşti, Filipeştii de Pădure și Mizil.

1

după Judeţul Prahova - monografie, 1973, Ed. Academiei Române
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2.3.2

Clima

Printre factorii climatogeni pentru judeţul Prahova se află relieful (prin altitudine, declivitate,
energie de relief, forme de relief, constituţie petrografică), caracteristicile vegetale şi edafice.
La modul general, climatul din zona judeţului Prahova este temperat, specific latitudinii la care se
află, cu nuanțe locale și parametri climatici diferiți. Astfel, temperatura medie multianuală variază
de la nord la sud, fiind -2° C în zona munților Bucegi și 10° C în zona de câmpie. Pentru arealul
dealurilor subcarpatice și culoarele văilor specifice sunt inversiunile termice. Influența maselor de
aer ciclonale și anticiclonale determină apariția temperaturilor extreme. Variația altitudinală a
temperaturii aerului se constată în apariția înghețului care, este timpuriu în zona munților Bucegi și
se produce pe la sfârșitul lunii octombrie în zona de câmpie. Aceste diferențieri pe verticală se
constată și asupra altor parametri climatici cum ar fi durata de strălucire a soarelui, nebulozitatea
etc.
Valorile temperaturilor maxime înregistrate în zona judeţului Prahova sunt: 39,4°C – Ploiești, la
data de 10 august 1945; 37,8°C – Câmpina, la data de 7 sept 1946; 30,0°C – Sinaia, la data de 6
iulie 1988; 22,1°C – Omu, la data de 14 iulie 1984.
Valorile temperaturilor minime înregistrate în zona judeţului Prahova sunt: -26,6°C – Câmpina, la
data de 23 ian 1942; -26,5°C - Sinaia la data de 18 ian 1963; -38,0°C - Omu la data de 10 febr.
1929.
Tabel 2-1 Temperaturi medii lunare şi anuale - °C, (1961-2000)
Staţia
meteo
Câmpina
(461 m)
Sinaia
(1510 m)
Omu
(2504 m)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Med.
an.

Amplit.

-1,8

-0,5

3,2

9,2

14,3

17,8

19,3

18,5

14,3

9,1

4,2

0,0

9,0

21,1

-5,2

-5,1

-2,4

2,7

7,6

10,9

12,5

12,4

9,0

4,8

0,4

-3,4

3,7

17,7

-10,3

-10,6

-8,3

-4,1

0,5

3,6

5,4

5,5

2,7

-0,6

-5,1

-8,6

-2,5

16,1

Sursa: Clima României (2008) Ed. Academiei Române.

Tabel 2-2: Temperatura medie anuală a aerului (ºC) la staţii meteorologice din judeţul Prahova, din
anul 2012, comparativ cu anii anteriori (2007 – 2011)
Anul/
Staţia meteo

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Câmpina

10.7

10.2

10.2

9.7

9.3

10.1

Ploieşti

12.2

11.7

11.8

11.1

10.6

11.6

Sinaia 1500
Vf. Omu

5.4
-1.6

5.0
-1.8

4.9
-1.5

4.7
-1.8

4.5
-1.7

5.6
-1.2

Sursa: Raport asupra factorilor de mediu Prahova 2012

Tabel 2-3: Temperatura minimă anuală a aerului (ºC) şi data de producere la staţiile meteorologice din
judeţul Prahova, din anul 2012, comparativ cu anii anteriori (2007 – 2011)
Anul

Staţia meteo

Câmpina

2007

2008

2009

2010

-12.5
-16.2
-14.8
-20.2
(25.02.2007) (05.01.2008) (21.12.2009) (26.01.2010)

Pagina 29

2011

2012

-15.2

-23.3

(26.01.2011)

(02.02.2012)

-13.1
-17.9
-20.0
-26.0
(14.12.2007) (12.01.2008) (22.12.2009) (26.01.2010)

Ploieşti

-20.0

-27.3

(26.01.2011)

(09.02.2012)

-16.9
-16.5
-20.0
-18.9
-18.7
(25.02.2007) (17.02.2008) (21.12.2009) (24.01.2010) (26.01.2011)

Sinaia 1500

-21.2
-27.4
-22.6
-24.2
(14.12.2007) (17.02.2008) (09.01.2009) (25.01.2010)

Vf. Omu

-21.3
(02.02.2012)

-22.9

-24.7

(08.03.2011)

(02.02.2012)

Sursa: Raport asupra factorilor de mediu Prahova 2012

Tabel 2-4: Temperatura maximă anuală a aerului (ºC) şi data de producere la staţiile meteorologice
din judeţul Prahova, din anul 2012, comparativ cu anii anteriori (2007 – 2012)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Câmpina

37.3
(23.07.2007)

34.6
(15.08.2008)

33.5
(24.07.2009)

33.4
(13.08.2010)

32.6
(09.07.2011)

38.1
(07.08.2012)

Ploieşti

39.9
(22.07.2007)

37.6
(16.08.2008)

35.9
(24.07.2009)

37.5
(13.08.2010)

35.6
(09.07.2011;
13.09.2011)

40.5
(07.08.2012)

Sinaia 1500

29.3
(24.07.2007)

25.1
(15,16.08.2008)

27.1
(24.07.2009)

28.1
(13.08.2010)

27.2
(14.09.2011)

29.7
(25.08.2012)

Vf. Omu

20.0
(24.07.2007)

17.9
(14.07.2008)

18.0
(24.07.2009)

18.5
(27.08.2010)

16.6
(24.08.2011)

19.5
(25;26.08.2012)

Anul /
Staţia meteo

Precipitaţiile au distribuţie corelată cu cea a temperaturilor, mai însemnate cantitativ în zona de
munte atât solide, cât și lichide totalizînd 1200-1300 mm/an chiar mai mult în Bucegi, cca. 700-900
mm/an în regiunea de deal și 550-600 mm/an în partea de sud a județului corespunzătoare
arealului de câmpie. Variația în distribuția cantității de precipitații o impune altitudinea cât și,
dispunerea orografică astfel că, pantele cu expunere vestică și nordică au cantități sporite. În
situații deosebite ale circulației atmosferice se pot înregistra căderi importante de precipitații într-o
zi care să depășească totalul precipitațiilor dintr-o lună.
Tabel 2-5 Temperaturi medii anotimpuale şi semestriale – °C, (1961-2000)
Staţia meteo

Iarnă

Primăvară

Vară

Toamnă

Md. sem. rece

Md. sem. cald

Câmpina (461 m)

-0,8

8,9

18,5

9,2

2,4

15,6

Sinaia (1510 m)

-4,6

2,6

11,9

4,7

-1,8

9,2

Omu (2504 m)

-8

-4,0

4,8

-1,0

-7,3

2,3

Sursa: Clima României (2008) Ed. Academiei Române.
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Regimul precipitaţiilor prezintă discontinuitate în timp şi spaţiu şi, depinde de factorii genetici
generali şi locali. Interferenţa maselor de aer vestice, sudice şi nordice este specifică latitudinii
geografice, dar depinde și de configuraţia locală.
Cantitatea şi repartiţia precipitaţiilor este corelată cu cea a temperaturilor avînd variaţie latitudinală
dar şi altitudinală, astfel încât zona nordică a judeţului corespunzătoare arealului montan se
caracterizează prin cele mai mari cantităţi de precipitaţii comparativ cu cea sudică. Valorile medii
lunare multianuale sunt prezentate mai jos:
Tabel 2-6 Cantitatea medie lunară şi anuală de precipitaţii – mm, (1961-2000)
Staţia meteo

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

anual

Câmpina (461 m)

39,7

40,1

39,3

59,7

91,0

112,4

101,2

84,6

52,3

45,3

54,1

51,4

771,1

Omu (2504 m)

60,4

59,7

65,3

79,7

108,1

134,4

140,4

111,6

65,6

52,4

53,7

67,8

999,1

Sursa: Clima României (2008) Ed. Academiei Române.

Tabel 2-7 Cantitatea medie anotimpuală şi semestrială de precipitaţii - mm, (1961-2000)
Staţia meteo

Iarnă

Primăvară

Vară

Toamnă

Md. sem. rece

Md. sem. cald

Câmpina (461 m)

131,1

190,0

298,2

151,7

501,2

270,0

Omu (2504 m)

187,9

253,1

386,5

171,7

639,8

359,3

Sursa: Clima României (2008) Ed. Academiei Române.

Ploile torenţiale au efecte importante asupra solului, învelişului vegetal al acestuia şi, asupra
malurilor și versanților prin şiroire, torenţialitate, spălare în suprafaţă sau, efecte hidrologice prin
creşteri de nivel, de debite, cantiatea de aluviuni, inundaţii, eroziunea laterală a malurilor.
Industrializarea din sec. XX a generat creşterea numărului nucleelor de condesare şi deci a
frecvenţei precipitaţiilor.
Regimul vântului, caracterizat prin direcţie şi viteză, este generat de dinamica atmosferei şi de
particularităţile locale ale suprafeţei subiacente. Catenele montane schimbă circulaţia generală
spre sud acesta căpătînd un pregnant sens dinspre nord-est. Dacă la Vf. Omu predomină vânturile
din sector vestic (64%), la Ploiești direcția dominantă este cea de nord-est (40%), urmată de cea
de sud-vest (23%). Viteza medie a vântului este mare pe culmile montane față de zonele joase, ea
variind de la cca. 7m/s la Vf. Omu, la 2,3 m/s la Sinaia și cca. 3m/s la Ploiești.
Fenomene climatice periculoase cu aspect de risc climatic care se manifestă în zona judeţului
Prahova sunt ceaţa, chiciura, grindina, orajele, poleiul,viscolul etc.
Diferențierile altitudinale ale elementelor climatice impun defalcarea unor tipuri de topoclimate cu
aspecte particulare: topoclimat montan – veri răcoroase, cu precipitații abundente, ierni aspre cu
strat de zăpadă gros și stabil; topoclimat de deal – aspecte moderate cu valori intermediare și,
topoclimat de câmpie – cu veri călduroase cu precipitații nu prea bogate și ierni reci cu frecvente
viscole.
Caracteristica de continentalism a climatului judeţului Prahova caracterizează 80% din teritoriul
județului Prahova, restul aparținînd climatului continental-moderat.
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2.3.3

Relief si topografie

Caracterizare geomorfologica
Teritoriul aferent judeţului Prahova se caracterizează sub aspect geomorfologic printr-un relief
dispus în trepte de la nord la sud şi care ocupă suprafeţe relativ egale ca proporţii 26 % munte, 37
% dealuri şi respectiv, 37 % câmpii.
Unitatea montană
Această unitate de relief constituie partea cea mai înaltă a teritoriului judeţului Prahova şi este
localizată în partea de nord a acestuia. Din unitatea montană fac parte sisteme orografice,
separate de o reţea hidrografică orientată N – S care, se deosebesc între ele prin morfometrie şi
morfologie. Caracteristicile morfometrice sunt impuse de et ajele hipsometrice, fragmentarea
reliefului, energia reliefului și declivitate. Hipsometric se defalcă trei etaje unul sub 700 m care
delimitează zona montană ca unitate de relief, al doilea etaj de 700-1000 m al culoarelor de vale şi
plaiurilor de culme, cu o răspândire largă şi care înconjoară la periferie masivele înalte. Ultimul
etaj, cel de peste 1000 m, ocupă suprafeţe ceva mai reduse şi înglobează culmile fragmentate de
înşeuări. Masivele montane din județul Prahova sunt:
- Munţii Bucegi – reprezintă o unitate bine definită din punct de vedere geografic aflată la vest de
valea Prahovei, dezvoltată pe formaţiuni cristaline prealpine, peste care se află
conglomerate cu matrice grezoasă de vârstă albiană, cu grosime de peste 1000m
în zona prahoveană, sprijinite pe formaţiunile flişului marno-grezos în care sunt
înglobate blocuri mari de calcare recifale;
Structural abruptul prahovean al Bucegilor este o cuestă uriaşă, în care văile
torenţiale au modelat pinteni cu profil abrupt în trepte, iar planurile de strat sunt
puse în evidenţă ca poliţe sau brâne. Partea superioară aflată la peste 2100 m se
prezintă ca o succesiune de poduri, de fapt suprafeţe structurale, înclinate uşor
spre SV, cu relief asimetric. Aici se disting tipurile de relief alpin cu toate
caracteristicile sale: platforme de nivelare, relief structural, petrografic, glaciar,
periglaciar, nival etc.; alte forme specifice sunt culmile rotunjite, suprafeţele de
nivelare şi formele carstice (chei, izbucuri, peşteri, avene);
Vârfurile importante sunt: Omu, Coştila, Caraiman, Jepii Mari, Jepii Mici, Piatra
Arsă, Furnica, Vf. Cu Dor, Vânturişu;
- Munţii Gârbova – se află între văile Prahovei şi Doftanei și au altitudini ce ajung la 700-1000 m,
cele maxime fiind de 1923 m în Vf. Neamţu şi 1908 m în Vf. Baiu; cu caracter de
horst cristalin ei se prezintă sub forma unei culmi principale mamelonate cu
direcţie N-S cu mici abateri, din care se desprind culmi secundare, ce se termină
cu denivelări de 500-600 m, în zona Comarnicului;
Munții Gârbova aparțin zonei stratelor de Sinaia alcătuite dintr-o alternanţă de
gresii calcaroase, calcare marnoase şi şisturi argilo-marnoase, cu o
microtectonică frământată. Afluenţii văilor Azuga, Prahova şi Doftana
fragmentează aceşti munţi care, la partea lor superioară dezvoltă organisme
torenţiale;
Formele de relief prezente sunt cele nivale şi de eroziune fluviatilă precum şi
procese gravitaţionale frecvente la limita superioară a pădurii;
- Muntele Grohotişu – se află între Valea Doftanei şi cea a Teleajenului cu o culme N-S aflată în
prelungirea Culmii Bratocea din Masivul Ciucaş, are aspect de culmi rotunjite,
prelungi cu denivelări neînsemnate. Altitudinea acestui masiv scade de la nord la
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sud, atingînd în Vf. Bobu Mare 1757 m, Vf. Grohotişu 1766 m, cca. 1300 m Vf.
Păltineţu şi Vf. Trifoiu, iar la contactul cu dealurile subcarpatice ajunge la 9001000 m. Sub aspectul constituției geologice aici se găsesc sedimente ale flişului
albian în zona mai înaltă (gresii masive şi conglomerate de Bucegi) şi cele care
aparţin flişului grezos-şistos, în arii mai joase;
- Munţii Teleajenului şi Doftanei – situaţi între râurile Telejenel şi Prahova se evidenţiază faţă de
celelalte catene montane ca o treaptă intermediară între Masivul Bucegi şi Munţii
Buzăului; orientarea predominantă a culmilor este nord-sud și se remarcă
existenţa unor pasuri de înălţime precum şi, extensiunea pajiştilor subalpine;
- Masivul Ciucaş – format din două culmi principale de peste 1700 m - Zăganu şi Bratocea
masivul Ciucaș are 1956 m altitudine maximă și este bine evidenţiat faţă de
masivele din jur fie prin depresiuni (Cheia la sud), fie prin pasuri (Bratocea şi
Boncuţa), fie reţeaua hidrografică. Se individualizează prin constituţia litologică,
conglomerate de vârstă albiană cu ciment grezos, care ies în evidenţă faţă de
formaţiunile flişului grezos sau marnos, prin forme de relief semeţe; aici sunt
prezente formaţiuni de tipul klipelor calcaroase cum ar fi în Vf. Tesla. Relieful
petrografic este reprezentativ pentru zona de creastă.
- Muntele Tătaru – reprezintă cea mai estică catenă montană a judetului Prahova sub forma unei
culmi orientată N-S, cuprinsă între Telejenel, Bîsca Chiojdului, Buzău sect
superior şi obârşia Siriului. Altitudinea depăşestne în culme 1400m, iar aspectul
monoton este dat de formaţiunile flişului şistos – grezos cu intercalaţii de gresii
masive. Ei se continuă spre sud ca o treaptă mai joasă denumită muntele
Zmeuret. Modelarea este activă prin procese fluviatile, nivale, gravitaţionale.
Bazinetele depresionare intramontane, din județul Prahova sunt Sinaia, Cheia și Teşila și s-au
format prin eroziune fluviatilă.
Depresiunea Sinaia s-a format la contactul conglomeratelor de Bucegi cu stratele de S inaia pe
seama flişului marnpo-grezos și prezintă două trepte de terasă pe râul Prahova legate în dreptul
văilor de conuri de dejecţie ale afluenţilor.
Depresiunea Cheia – se află în bazinul suprerior al Teleajenului, sub forma unui bazin de
confluenţă compus din conuri de dejecţie terasate.
Depresiunea Teşila a fost sculptată de apele râului Doftana la contactul statelor de Sinaia cu flişul
grezos al munţilor Grohotişu; ea este largă, bine conturată, cu terase şi conuri de dejecţie.
Unitatea dealurilor subcarpatice
Subcarpaţii se constituie, în ansamblul lor, ca o treaptă intermediară între munte şi câmpie, cu
înălţimi ce variază între 700 - 800 m spre munte şi 350 - 400 m, la contactul cu câmpia. Varietatea
reliefului este consecinţa diversităţii petrografice, a complexităţii tectonice şi intensităţii de
manifestare (regional şi local diferenţiate) a mişcărilor din cuaternar, care au stimulat pătrunderea
eroziunii într-un ritm mai accelerat decât în altă regiune.
În Subcarpaţii Prahovei se disting două regiuni cu caracteristici specifice subcarpaţii interni şi cei
externi, ce concordă cu aspectul reliefului.
Subcarpaţii interni sunt desfăşuraţi între zona muntoasă şi ulucul depresionar Mislea – Podeni –
Sânger şi prezintă un relief foarte variat, reflex al unei structuri cutate: pinteni paleogeni, cute
asimetrice deversate şi faliate, sinclinale suspendate. Gresiile, conglomeratele, calcarele,
pietrişurile şi nisipurile formează un relief înalt, în timp ce argilele şi marnele au favorizat formarea
depresiunilor. Un stil morfogenetic aparte îl constituie sinclinalele suspendate şi cuvetele largi, în
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care cuestele larg arcuite şi suprafeţele structurale se succed pe mai multe aliniamente. Anumite
caracteristici litologice sunt puse in evidenta printru-un front de c ueste. Depresiunile mari
corespund unor largi cuvete miocene, în timp ce unele dealuri înalte corespund pintenilor
paleogeni. Configuraţia dendricolă a văilor a dus la formarea unor mici depresiuni-bazinete, uneori
de contact litologic, alteori de eroziune, pe seama unor formaţiuni puţin rezistente.
Subcarpaţii interni sunt separaţi de valea Teleajenului în două compartimente, diferite ca
morfologie, structură geologică şi peisaj: la vest un relief eterogen cu depresiuni mari dispuse
neregulat cu văi largi si terase bine dezvoltate, iar la est un relief mai ordonat dar, cu eroziune şi
fragmentare mult mai puternice. Ca unități de geomorfologice reprezentative sunt Dealul
Câmpiniţei (600-700 m), Măceşu (815m) şi Măgura Trestioarei (654m), Dealul Doftăneţului
dealurile Bughei (598m,) depresiunile Aluniş, Slănic, Cosmina și Vâlcăneşti
Subcarpaţii externi, spre deosebire de cei interni se caracterizează prin asocierea unor masive
deluroase întinse cu depresiuni ample. Acest fapt stă în legătură cu cutarea largă a formaţiunilor
miocene sau pliocene.
În general relieful Subcarpaţilor externi este conform structurii; depresiunile principale corespund
de obicei formaţiunilor pliocene prinse în sinclinale largi, în timp ce masivele deluroase corespund
unor anticlinale în alcătuirea cărora intră formaţiuni mai dure, mio-pliocene. Inversiunile de relief,
există totuşi, deşi nu sunt prea frecvente. Gresiile şi lumaşelele, prin rezistenţa lor mai mare la
eroziune, alcătuiesc de regulă masivele deluroase mai proeminente.
În sens transversal se disting şi aici două compartimente despărţite de Valea Cricovului Sărat, cu
particularităţi morfologice diferite reflex al diferenţierilor litologice şi al stilului tectonic. Se remarcă
aici spre valea Prahovei şi scăderea înălţimii reliefului din vf. Istriţei până în împrejurimile oraşului
Băicoi.
Compartimentul dintre Prahova şi Cricovul Sărat se caracterizează din punct de vedere morfologic
prin întrepătrunderea şesurilor cu coline mai mult sau mai puţin extinse. Culoarul depresionar
Mislea-Podeni, mărginit la nord de frontul continuu de înălţimi al Subcarpaţilor Interni (subliniat pe
alocuri pe o linie de falie) şi limitat spre sud de înălţimi cu aspect insular, comunică cu câmpia prin
curmături sau văi largi la Băneşti, Plopeni, Boldeşti ca şi pe Valea Cricovului. Depresiunea Mislea
Podeni corespunde unui sinclinal larg, al cărui ultim termen sunt depozitele Pleistocene - sinclinalul
Măgureni.
Dealurile Ploieştilor care se interpun între depresiunea Mislea Podeni şi câmpie şi cuprind dealurile
izolate de la Ţintea (Gruiu 405m) şi Păuleşti (337m) şi Dealul Bucovelului, cu înălţimi de 350400m, alcătuite din formaţiuni pleistocene şi vilafranchiene (argile nisipoase, nisipuri, pietrişuri),
larg cutate. Dealurile Bucovelului au un relief conform: cele trei culminaţii cu direcţie vest-est
corespund axelor de anticlinal, iar reţeaua de văi este adaptată strict la structură, dovedind încă o
dată vârsta tânără a reliefului din această regiune.
Compartimentul Subcarpaţilor externi la est de Cricovul Sărat este alcătuit din masive deluroase
înalte de peste 600m, corespunzătoare unor anticlinale (formaţiuni mio-pliocene) şi din depresiuni
largi dezvoltate în lungul unor sinclinale (pliocen).
Unitatea câmpiilor
Se diferenţiază genetic, unele fiind de eroziune, iar altele de acumulare; câmpia de eroziune
dezvoltată pe formaţiuni miocene, are un aspect colinar (150-450m) şi este fragmentată de văi
largi cu versanţi afectaţi de alunecări.
Cea de-a doua categorie sunt câmpiile de acumulare cuaternară, ce apar în peisaj fie sub forma
unei câmpii piemontane înalte (150-250m), slab fragmentată în interfluvii largi, ce se continuă cu o
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treaptă mai joasă, nefragmentată, fie ca o câmpie aluvială holocenă de divagare (subsidenţă) cu
aspect de albie majoră.
Particularitățile geologice se reflectă de asemenea în morfologia unității de câmpie a județului
Prahova. Astfel, zona de nord este constituită din fundament carpatic, cu cute diapire ascunse sub
aluviuni iar, la sud pe fundament de platformă sau pe flancul de platformă al avantosei.
Formațiunile constituente sunt cele badenian – cuaternare, care ajung chiar la 2000m în nord și, cu
extindere considerabilă cele romaniene grosier sau argilo-nisipos. Mai la sud stratele de Frătești
constituie conurile de dejecție ale aluviunilor prebalcanice. Sedimentarul de suprafață este de tip
loess. Subunitățite de câmpie sunt:
- Câmpia piemontan terasată Ploiești, prezintă două trepte principale una superioară, redusă
ca suprafață și cealaltă cu aspect de conuri (al Prahovei și al Teleajenului).
- Câmpia de glacis a Istriței, situată la est de Cricovul Sărat, este constituită din acumulări
proluvio-coluviale.
- Câmpia de subsitență Gherghița se află în partea de sud a județului Prahova și rezintă pante
reduse de cca.1,7-2‰.
Tipuri morfostructurale
Relieful structural este dezvoltat în zona montană şi cea deluroasă şi, este impus de structura
geologică. În Bucegi relieful structural este reprezentat prin cueste izolate şi hogbacks-uri cu
suprafeţe variabile şi fronturi de cueste. Siclinalul suspendat al Bucegilor încadrat frecvent în grupa
sinclinalelor marginale ale cristalinului, este remarcabil ca înălţime şi extindere. Relieful de
hogbacks-uri este mai puţin evident, multe aliniamente de vârfuri înalte fiind date de rocile dure,
păstrate pe unele sinclinale, cu generarea inversiunilor de relief. Formele structurale dominante
sunt cuestele şi suprafeţele structurale aşezate în trepte şi văile cu caracter structural care le
fragmentează.
Relieful petrografic cu o multitudine de forme de la cele sculptate în roci moi, la cele desăvârşite de
roci dure este determinat de varietatea petrografică. În judetul Prahova datorită varietăţii rocilor
constituente se evidenţiază relieful carstic pe calcare, pe conglomerate sau pe sare precum şi,
relieful pe gresii, marne, argile.
Relieful carstic este semnalat în zona montană Bucegi, pe unele clipe calcaroase de la obârşia
Doftanei şi în jurul masivului Ciucaş. Formele specifice exocarstului sunt lapiezurile, abrupturile
calcaroase, hornurile, crestele, cheile, iar cele ale endocarstului sunt peşterile, avenele, tuburi de
dizolvare etc.
Relieful carstic dezvoltat pe sare este reprezentat de forme ca lapiezuri nişe, doline avene, poduri,
arcade, formaţiuni mici de concreţionare şi, este semnalat în zona Slănicului.
Relieful carstic dezvoltat pe g ips apare ca doline, lapiezuri, alveole, iar cel dezvoltat pe
conglomerate este legat de circulaţia apei în masa de conglomerate, la baza lor apărînd izvoare cu
debite foarte mari, cum ar fi în Ciucaş pe Valea Berii. Modelarea conglomeratelor bine consolidate
cu elemente grosiere aparţinînd triasicului şi cretacicului impune un relief de turnuri, babe, ciuperci,
ace, hornuri, frecvente în munţii Bucegi şi Ciucaş.
Relieful dezvoltat pe gresii, în special cele grezoase, este specific acolo unde acestea formează
serii compacte sau intercalate cu alte roci (marne, marno-calcare, şisturi negre, conglomerate).
Formele rezultate sunt de tipul culmilor prelungi, rotunjite, rareori sub formă de creste, separate de
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văi adânci cu rupturi de pantă impuse de alternanţele litologice. Gresiile în alternanţă cu formaţiuni
mai moi dau naştere la formaţiuni bizare coloane, melci, turnuri şi ciuperci.
Relieful dezvoltat pe marne şi argile este specific arealului subcarpatic şi, apare în asociere cu
nisipuri, pietrişuri şi gresii. Formele dezvoltate sunt de tip horsturi şi grabene de prăbuşire, întâlnite
în bazinul văii Slănic.
Relieful glaciar şi periglaciar este reprezentat de forme de eroziune şi acumulare în zona montană,
bine dezvoltate în munţii Bucegi formele caracteristice fiind circurile simple create de gheţari mici şi
văile glaciare. Totodată, Munţii Bucegi conservă forme glacio-nivale, la 1400-2500 m identificînduse în complexele Ţigăneşti, Ialomiţa, Mălăieşti. Formele de acumulare sunt de tipul morenelor
laterale sau frontale în mare parte distruse de torenţialitate, la care se adaugă forme ca roci
mutonate, praguri glaciare, şei de transfluenţă etc.

Fig. Relief petrografic în Masivul Ciucaş
Formele de relief periglaciar sunt reprezentate de escavaţii semicirculare de la obârşia văilor sau
de sub abrupturi, cărora li se atribuie o origine nivală (Baiu – Neamţu) şi crio-nivală.
Suprafeţe şi nivele de eroziune evidenţiază dinamica modelării reliefului care, în zona montană a
județului Prahova, prezintă caracteristici specifice. Astfel, cele mai vechi sunt treptele de ±1800 m
şi ±1650 m care corespund zonei Ciucaş - Bucegi şi se prezintă sub forma unor poduri extinse
dominate de vârfuri cu caracter structural sau litologic. Treptele de modelare de la altitudini medii
se află localizate la ±1350 m şi ±1200 m. Cele mai joase trepte de modelare sunt cele de ± 950 m
şi ±700 m cu aspect de umeri înguşti în lungul văilor, de prispe în ariile depresionare şi sub formă
de glacis sau piemont periferia zonei montane.
Nivelul de 800-950 m se regăseşte, pe valea Prahovei şi Doftanei, sub formă de umeri, iar în aval
de Posada se dezvoltă ca lărgime ocupând podurile interfluviilor secundare din sectorul intern al
Subcarpaţilor.
Relieful fluviatil, ca rezultat al modelării fluviatile, este reprezentat de terase şi lunci, cu
microformele specifice glacisuri, coluvii, renii etc. Pe văile principale (Prahova, Azuga, Doftana), în
zona montană a judeţului Prahova, terasele sunt puţin dezvoltate, iar dinamica activă de versant şi
albie a g enerat eliminarea acestora în unele sectoare. În zona de deal uri subcarpatice terasele
sunt de t ip tectono-climatic, cu predominarea tectonicii, iar numărul şi altitudinea relativă a
teraselor sunt variabile de la o vale la alta (de la două la şapte, reprezentând tot atâtea faze de
adâncire a văilor). La cele mai multe văi terasele se pierd treptat în talveg din avale către amonte.
Afluenţii de ordin inferior au în general un număr mai mic de terase. Dacă în majoritatea zonelor
terasele sunt paralele cu direcţia de curgere a râului avînd o dezvoltare mono sau bi-laterală, la
contactul cu câmpia ele au o desfăşurare în evantai.
Petrografia depozitelor de terasă reflectă caracterul litologic al bazinului hidrografic, predominînd
însă elementele carpatice. În alcătuirea depozitelor acoperitoare se întâlnesc orizonturi de soluri
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fosile, loessuri sau depozite loessoide, orizonturi de concreţiuni calcaroase (mult mai pregnante la
terasele superioare), intercalaţii subţiri de materiale mai grosiere, colţuroase şi chiar nisipuri.
Depozitele acoperitoare de pe terasele râurilor din câmpie sunt mult mai fine (nisipuri fine, luturi,
prafuri) şi au origine aluvială (prin revărsări), eoliană (prin acumularea nisipurilor fine spulberate
din albie) şi proluvială.
Morfodinamica actuala
Trăsăturile de ansamblu a zonei indică prezenţa unei regiuni tinere cu o mobilitate accentuată a
reliefului, reflectată şi în dinamica actuală a versanţilor şi albiilor. Modelarea reliefului se
desfăşoară diferenţiat pe bazine hidrografice şi pe compartimente tectonice, în cadrul cărora
factorul litologic are un rol esenţial.
Meteorizarea se manifestă prin procese de îngheţ-dezgheţ care afectează pătura superficială a
solului sau direct roca şi prin procese de umezire-uscare manifestate pe terenurile argiloase,
sensibile la astfel de variaţii. Un alt proces este disoluţia care, constă în transportarea sărurilor
solubile în soluţie, cu efecte morfologice importante, contribuind la denudarea reliefului. Astfel de
procese au loc în sectorul montan al judeţului (dizolvarea se manifestă în munţii Ciucaş, Grohotişu
datorită prezenţei calcarelor şi conglomeratelor şi, Baiu pe marnocalcare) şi în zona de dealuri. În
zona montană pe creste la peste 1500 m se manifestă procese de nivaţie, gelivaţie şi avalanşe
precum şi, modelarea datorată vântului.
Procese de modelare a versanţilor sunt procesele geomorfologice actuale care se dezvoltă în
cadrul versanţilor, prezintă evoluţie şi intensitate diferenţiată legată de existenţa unui nivel de bază
mai mult sau mai puţin activ şi, de o serie de condiţii strict locale (pantă, rocă, covor vegetal, surse
de apă); se identifică două categorii de procese la nivelul versanţilor: procese de eroziune şi
procese de acumulare, împărţite la rândul lor în mai multe tipuri.
Procesele de eroziune constau în deplasarea materialului pe versant în funcţie de anumite condiţii
locale: rocă, pantă, apă, vegetaţie. Ele constau în rostogoliri, prăbuşiri, creep (frecvente în zona
montană) şi alunecări, dezvoltate în sectorul de recepţie al bazinelor torenţiale localizate în
depozitele de fliş din zona montană şi cel de molasă al subcarpaţilor. Specifice zonei de deal
alături de alunecări sunt curgerile noroioase şi solifluxiunea, procese favorizate de îngheţdezgheţul din sezonul de primăvară, de existenţa pe suprafeţe întinse a depozitelor argiloase şi
marnoase şi, de excesul de umiditate în sol.
Procesele de spălare în suprafaţă, şiroire, ravenare, torenţialitate sunt caracterizate printr-o largă
răspândire în zona montană şi de dealuri; în urma lor rezultă forme de tipul şanţuri, ogaşe, ravene,
torenţi, adâncite în scoarţa de alterare şi mai rar în rocă, cu lungimi de câteva sute de metri,
adâncimi de 0, 3 -2 m şi lăţimi de până la 5 m. În zona montană, torenţialitatea este principalul
proces în flişul cretacic, pe sectorul marilor înălţimi și la contactul muntelui cu subcarpaţii.
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Fig. Bazin torenţial în Munţii Gârbova
Procesele de ac umulare constau în depunerea materialelor deplasate pe versanţi, prin
mecanismele descrise mai sus, în locurile unde pant a le permite, rezultînd diferite forme
geomorfologice.
Procese de modelare a albiilor sau procesele fluviatile se manifestă permanent dar, intensitatea lor
diferă în funcţie de sezon. Pentru albiile văilor secundare subcarpatice se remarcă sectoare
morfodinamice, în care relaţiile dintre procesele de versant şi cele de fluviotorenţiale au trăsături
distincte, indiferent dacă bazinele sunt dezvoltate în depozitele de molasă neogenă sau pietrişuri.
Acumulările aluviale sunt strâns legate de condiţiile litologice, morfologice dar, mai ales de regimul
hidrologic al scurgerii.
2.3.4

Geologie si hidrogeologie

Constitutia geologica
Constituţia geologică a teritoriului cuprins în limitele administrative ale judeţului Prahova se
diferenţiază de la nord la sud fapt reflectat în formele de relief, în resursele subsolului şi în tipologia
peisajului natural. Teritoriul județului Prahova corespunde mai multor unități tectonice ce se găsec
la nivelul structurii geologice a țării noastre. Aceste unități se grefează pe marile trepte de relief,
sugerîndu-se astfel relația dintre structura geologică și morfologie.
I. Zona cristalino-mezozoică
Aceasta corespunde arealului Munților Bucegi (mai larg denumită unitatea de Leaota - Bucegi Piatra Mare) și este o unitate tectonică având rol de pânză.
Din punct de vedere stratigrafic se evidențiază:
o masivele cristaline prealpine, constituite din șisturi cristaline (prehercinice și hercinice) și
grupa șisturi cristaline mezo și epi - metamorfice (prebaikaliene și baikaliene); granitul de
Lalu este intrus în șisturile cristaline și aflorează în valea Bughea (granit roșu cu feldpat
roz și cuarț violaceu);
o depozitele sedimentare constituite de-alugul a patru cicluri de sedimentare triasic, liasic,
dogger – apțian și albian) se prezintă depuse într-un sinclinal major, care apare în
Bucegi Postăvaru; din ciclul dogger - apțian aflorează o portiune în siclinalul Bucegi ca
o fâșie aproape continuă la marginea vestică a ascestuia și care cuprinde o suită de
microconglomerate și gresii dispuse direct peste fundamnetul cristalin; urmează gresii
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calcaroase și marnoase (cu o bogată faună de moluște și brahiopode), gresii calcaroase
și calcare oolitice feruginoase și apoi succesiunea acestui sedimentar se încheie cu
marne și marnocalcare cenușii-oliv;
Sedimentarului îi aparțin depozite silicioase și calcare în majoritate de facies recifal (malm), un
orizont de jaspuri (ale kimmeridgianului) peste care se află calcare noduloase (ce apar pe
versantul vestic al munților Bucegi), klippe calcaroase pe versantul estic al munților Bucegi
thitonic). Cretacicul urmează în continuitate peste de sedimentare peste tithonic în partea NV a
munților Bucegi și neocomianul are dezvoltare completă pe flancul vestic al sinclinalului Bucegi și
începe cu marnocalcare cu tintinide, peste ele marnocalcalcare cu accidente silicioase în grosime
de câțiva metri. Barremian – apțianul este reprezentat pe flancul estic al sinclinalului, cu variații
litofaciale și complicații tectonice fapt pentru care unii autori le-au înglobat în stratele de Sinaia. Pe
lângă barenian –apțian cu factură de fliș în faciesul stratelor de Comarnic și în faciesul flișului
grezos marnos ruginiu (stratele de Piscu cu Brazi) apare și un facies deosebit barenian – apțian ca
o formațiune cu blocuri de tip wildfliș, în care se întîlnesc frecvent calcare urgoniene cu dezvoltare
lenticulară. În formațiunea cu blocuri calcare urgoniene se întâlnesc calcare recifale la diverse
nivele, reprezentative fiind cele de la Piatra Arsa, Furnica și Sf. Ana la vest de Sinaia. Pe lângă
calcare recifale cuprinzînd și brecii, conglomerate gresii, depozite marnoase grezoase cu multiple
varietăți. Elementele breciilor și conglomeratelor pot atinge dimensiuni de zeci de metri. Dintre
blocurile însedimentate predomină klippele de vîrstă jurasică grezocalcare și calcare jurasice ) cum
ar fi cea de pe valea Peleșului sau calcarele roșii neojurasice din klipele de pe valea Zgarburei
sau de la gâlma Ialomiței.
Ciclul albian încheie suita sedimentarului preaustric și el este reprezentat de conglomeratele de
Bucegi. Ele formează umplutura sinclinalului omonim și au grosime de aspect masiv sau stratificat,
sau uneori are caracter de fliș. Rocile constituiente ale conglomeratelor reprzintă întreaga gamă
de roci ale zonei cristaliano mezozoice. Ele se prezintă ca două nivele de conglomerate separate
de un nivel de gresie numită gresia de Scropoasa. Această suită a conglomeratelor de Bucegi se
încheie cu gresia și conglomeratele de Babele.
Sedimentul post austric (învelișul postaustric sau posttectornic) apartine neocretacicului și
paleogenului și debutează cu vranconian – cenomanian, include depozite predominant
conglomeratice grezoase care se dispun transgresiv și discordant peste formațiuni mai vechi ca
conglomeratele de Bucegi. Turonian-senonianul include depozite marnocalcaroase și grezoase ca
cele din valea Glăjăriei din sinclinalul Bucegi.
II. Zona flișului
Această zonă este diferențiață în zona flișului intern și cea a flișului extern, atât stratigrafic primul
fiind tithonic terminal-eocen iar celălalt eocretacic-oligocen, dar și litofacial la primul predominind
rocile arenitice.
Sub aspect stratigrafic în subzona flișului intern se deosebesc mai multe formațiuni Pânza de
Ceahlău, Pânza de Teleajen și sedimentarul postparoxismal.
Cea mai veche unitate lithostratigrafică din Pânza de Ceahlău cunoscută sub numele de strate de
Sinaia aparține cretacicul inferior; ea este o formațiune grezocalcaroasă cu 2500m grosime și
cuprinde brecii, microconglomerate gresii calcaroase, calcare grezoase marnocalcare și argile
dispuse în strate. Mai apar în partea inferioară intercalații de curgeri de roci bazice (cum ar fi pe
Valea Prahovei la Azuga). Tot în zona văii Prahovei, în valea Zamura, în baza stratelor de Sinaia
apar blocuri mari de șisturi cristaline, provenite din zona cristalino-mzz sau din fundul fosei interne
a flișului. În detaliu stratele de Sinaia inferioare cuprind depozit predominant calcaroasă (gresii,
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marnocalcare, marne, șisturi argiloase cenușii negricioase) cu o grosime de cca 700m; cele medii
sunt predominant grezoase, elementul distinctiv fiind dat de gresiile calcaroase în strate groase și
pot atinge 600m; cele superioare au o alternanță ritmică de grezocalcare cenușii, brecii și
conglomerate la care se adaugă marne nisipoase și au 1500m grosime și cea mai mare
raspândire.
Stratele de C omarnic apar peste stratele de S inaia pe f lancul estic al anticlinalului Baiului cu o
suită predominant marrnocalcaroasă și cu șisturi marnoase, marne nisipoase, și strate subțiri de
gresii calcaroase; apar pe valea Prahovei amonte de Comarnic; ele se continuă la vest de Valea
Prahovei, au vârstă baremian apțian timpurie; au fost descrise ca flișul marnosgrezos sau stratele
de Piscu cu Brazi.
Albianul din pânza de Ceahlău este format din depozite grosiere preponderent gresii și
conglomerate deși, discontinue în general, ele apar în munții Ciucaș -Zăganu, (denumite
conglomerate sau strate de Ciucas Zaganu). La sud de acesta se găsește flișul de Bobu sau
stratele de Bobu care sunt depozite albiene cu gresii masive micacee și parțial conglomerate.
Aria de răspândire a flișului sunt munții Baiu, Ciucaș-Zăganu și se prelungește în zona de dalurilor
cu cele doiuă culmi înguste sub formă de pinteni, Homorîciu și Văleni. Dincolo de acceasta la
exterior se află formațiunile de molasă.
Pânza de Teleajen este unitatea est-internă, a fost numita pânza interna inferioara, pânza flișului
curbicortical; ea apare în regiunea văii Prahova după care este acoperită și reapare în bazinul văii
Ialomiței
Cretacicul superior apare în valea Teleajenului la Cheia sub forma unei semiferestre tectonice, iar
spre sud marcheaza siclinalul Pridvaria Nebunu Sterp. Ele îmbracă facies de fliș grezoz marnos,
caracteristica fiind prezența marnelor și argilelor roșii. Ca varsta aparține vranconian-coniacianului,
însă nu peste tot apare suita completă. Vranconianul se continuă pana în valea Teleajenului.
Sedimenrul post tectonic reprezentat de senonian apare în zona Prahovei cu denumirea de marne
de Gura Beliei pentru că cuprind marne compacte roșii sau verzi albicioase, cu intercalații subțiri
de gresii; ele pot atinge grosimea de 300 m. Paleogenul se preintă cu facies de fliș, urmează în
continuitate de sedimentare peste depozitele senoniene și se găsesc bine dezvoltate în valea
Prahovei. Paleocenul este inclus în partea superioară a stratelor de Gura Beliei și e constituit din
marne roșii cu microfauna de G lobigerina. Eocenul urmeaza în facies are alternanta ritmica de
gresii calcaroase șisturi argiloase verzui cenușii sau violacee și, marne compacte albicioase. Apar
în județul Prahova și se numesc stratele de Șotrile; ele cuprind microfauna cu globigerina. Iar la
Slănic constituie un siclinal care se prelungește spre vest.
Subzona flisul extern cuprinde un fliș peponderent argilos-aleuritic caracterizat de mare
uniformitate în toată aria lui, dispus de asemenea în pânze de sariaj (de Audia, de Tarcau).
Stratigrafic Pânza de Audia – este reprezentată de un fliș sistuos de culoare cenușie închis urmat
de unul grezos cu arcoze, depozite care au fost denumite seria de Macla. Acest fliș de Macla se
urmărește până la valea Doftanei iar apoi pe valea Ialomiței
Litofaciesul de Tarcau este dominat de dezvoltarea flișului grezos masiv în care predomină gresii
grosiere micacee, cu ciment calcaros în strate groase de până la 3 m iar pe alocuri prezintă
secvente grosiere pâna la microconglomeratice. Gresia de Tarcău apare prin partea ei superioară
într-o structură anticlinală sub numele de pintenul de Homorâciu-Prajani. Faciesul de Colți apare
ca fliș grezos format din flis gresii micacee în alternanță cu gresii calcaroase și marne se
urmărește prin partea sa superioară în zona axială a unei structuri anticlinale, alcătuind pintenul de
Văleni, dispus la sud și paralel cu pintenul de Homoraciu și separat de acesta prin sinclinalul
Drajna. În zona pintenului de Homorâciu pentru oligocen se trece de la flișul grezos de tip Fusaru
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la un fliș grezos argilos bituminos, numit strate de Pucioasa. În bazinul Teleajenului la maginea
interna a Pânzei de Tarcău se idetifică faciesul de Slon, o varietate grosieră a oligocenului și se
caracterizează prin apariția unor suite de brecii. Pentru acvitanian – burdigalian se identifica
stratele de Cornu conservate în sectorul sudic al sinclinalului Slanic și Drajna; ele includ depozite
variate, are un complex gipsifer, sișturi argiloase în alternanță cu nisipuri, gresii glauconitice și
conglomerate, marnocalcare cu globigerine și șisturi bituminoase. Aceste strate aflorează pe valea
Prahovei la nord de Câmpina și se continuă spre est pe flancurile sinclinalui Slănic și Drajna.
Sedimentarul posttectonic s-a acumulat după realizarea unităților tectonice ale flișului extern în eomiocen, formațiunile sale sunt în facies de molasă și, constituie două sinclinale Slănic și Drajna,
separate de un anticlinal (de Homorâciu). Acesta din urmă se constituie din conglomerate numite
de Brebu și, marne și argile verzui sau roșietice, cu intercalații de marnocalcare, cinerite, calcare
bituminoase. Peste stratele de Brebu se află un complex marnos-argilos cu gipsuri și tufuri, peste
care urmează bademinanul cu cu depozite variate (tufuri și marne cu globigerine cca. 500m
grosime, formațiunea cu sare sau brecia sării, șisturile cu radiolari și, marnele cu Spiratella de cca.
150m grosime). Sarmațianul are răspândire restrânsă și cuprinde nisipuri, marne și argile cu
intercalații de grezocalcare oolitice și tufuri dacitice. Pliocenul cu marne și gresii încheie suita
depozitelor postectonice.
III. Zona de molasă
Zona de molasă se constituie ca cea mai externă unitate tectonică a orogenului carpatic, numită și
pânza subcarpatică. Acumularea ei se face în mai multe cicluri de s edimentare începînd din
miocen, putîndu-se defalca molasa inferioară (miocenică) și cea superioară (pliocenică).
Depozitele din constituția molasei sunt eterogene de la conglomerate grosiere până la pelite, la
care se adaugă calcare, evaporite, cărbuni, tufuri etc.
Sectorul Subcarpaţilor Prahovei este alcătuit din formaţiuni miocene şi pliocene, local paleogene şi
cuaternare. Peste formaţiunile paleogene, cu apariţie locală se găsesc argile cu sare şi gips,
conglomerate şi, gresii cu intercalaţii marnoase (din burdigalian) peste care urmează un complex
de gresii miocene, tufuri, şisturi argiloase foioase şi chiar depozite de sare (badeniene şi
burdigaliene). În continuare apar în alternanţă marne, nisipuri, gresii cu trovanţi şi conglomerate cu
intercalaţii de marne calcaroase, calcare oolitice şi calcare cochilifere sarmaţiene.
Formaţiunile pliocene sunt de o mare varietate litologică predominând complexele nisipoase şi
grezoase cu intercalaţii de marne (meoţiene) şi de marne nisipoase (ponţiene), nisipurile şi gresiile
moi cu intercalaţii de marne, argile nisipoase, şi cu orizonturi de lignit (daciene). Ultimele formaţiuni
sunt constituite din marne argiloase verzui, nisipuri, gresii moi peste care urmează pietrişuri cu
stratificaţie încrucişată. Aceste formaţiuni sunt cutate şi faliate puternic.
Subcarpaţii Prahovei aparţin zonei cutelor diapire care se caracterizează prin pătrunderea unor
sâmburi de sare de formă şi dimensiuni variate, prin bolta anticlinalelor fie, ajungând până la
suprafaţă (la anticlinalul Ţintea, Băicoi) fie, oprindu-se la o anumită adâncime ca la Boldeşti –
Scăieni.
Cutele sunt strânse în partea internă spre munte şi mai puţin pronunţate, chiar incipiente,
discontinue către câmpie. În partea internă depozitele miocene formează două anticlinale largi
paralele cu limita muntelui: la nord Slănic – Bezdead (până la sud de Pietroşiţa), la sud –
continuarea cuvetei Drajnei de la est de Teleajen până la vest de Valea Varbilaului. În regiunea
Buştenari – Câmpina – Gura Drăgănesei este o importantă falie, de-a lungul căreia depozitele
miocene încalecă peste cele pliocene de la sud.
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Faptul că stratele din romanian nu sunt cutate, arată că mişcările din faza valahă au fost puternice
chiar în cuaternar. Partea superioară a romanianului este predominant grosieră și constituie
Stratele de Cândești. Depozitele romaniene au largă răspândire în zona cutelor diapire și
constituie umplutura sinclinalelor.

Fig. Harta geologică (1:1000000, 1975)
IV. Unitatea de Vorland
Această unitate este reprezentată de Platforma Valahă constituită din două etaje: un soclu cistalin
(șisturi cristaline mezometamorfice) și o cuvertură sedimentară depusă în mai multe cicluri.
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Hidrogeologie
Zona montană a județului Prahova prin trăsăturile geologice prezintă structuri hidrogeologice nu
prea numeroase și nici prea extinse.
- Hidrostructuri de descărcare, dezvoltate în conglomerate unde apele subterane apar sub
formă de izvoare la limita cu un strat impermeabil sau prin deschirea datorată eroziunii;
ele sunt situate deasupra nivelului de bază; un exemplu în constituie structura CiucașZăganu;
- Hidrostructuri carstice, dezvoltate în depozite dizolvabile iar descărcarea apelor se face
prin exurgențe sau resurgențe; ele se pot afla atât deasupra cât și sub nivelul de bază;
acestea au alimentare pluvio-nivală dar, și din rețeaua hidrografică;
- Hidrostructuri depresionare tectonice, prezintă acvifere de tip multistrat și apele se află
sub presiune, ele manifestându-se ascensional sau artezian; acviferele sunt de tip
granular (de la foarte fin prăfos la grosier) și au alimentare preponderent din apele de
suprafață,
- Hidrostructuri fisurale apar înformațiunile metamorfice și cele ale flișului cretacic –
paleogen; apele se află sub presiune și au alimentare de tip pluvio-nival;
- Hidrostructuri aluvionare apar în lunci, terase și conuri de dejecție, prezintă în general
nivel liber și alimentare din rețeaua hidrografică; pentru nivelele superioare de terase
importantă este alimentarea pluvio-nială; avicferele aflate în terasele de nivel superior se
pot descărca sub formă de izvoare;
Hidrostructura Bucegi este constituită din unitatea calcarelor carstice și din cea a conclomeratelor
și prezintă descărcare spre văile Prahova, Ialomița și Dâmbovița. Este o hidrostructură asimetrică
cu flancul sud-estic mai coborât. Condițiile hidrogelogice din Munții Bucegi sunt impuse de
litostructură și tectonică. În afara principalelor roci acvifere calcarele și conglomeratele mai sunt de
menționat formațiunile de tip morenă ca depozite periglaciare. Izvoare cu debite mari și constante
apar pe flancul estic al Bucegilor la contactul formațiunilor conglomeratice cu cele marnogrezoase. Izvoarele care apar din depozitele deluviale prezintă debite mici, cu regim permanent
numai acolo unde d epozite prezintă grosimi mari. Depozitele deluviale se dezvoltă pe roci
conglomeratice, marno-grezoase și șisturi cristaline și, au alimentare de tip pluvio-nival.
În zona joasă a județului Prahova se dezvoltă cea mai importantă unitate hidrogeologică,
depresiunea Valahă care, se extinde dincolo de limitele administrative ale județului. Aceste
acvifere importante pentru exloatare sunt cuprinse stratigrafic între barremian și holocen.
Principalele acvifere de adâncime sunt stratele de Cândești și cele de Frătești.
Regimul apelor subterane este determinat de următoarele condiții: energie de relief slabă, valori
mici ale scurgerii specifice, cu mici excepții (depozitele de terasă) hidrostructurile de adâncime
prezintă continuitate pe mari suprafețe, alimentarea subterană este preponderent din apele de
suprafață, sub aspect climatologic regimul este deficitar, în partea de nord conurile de dejecție
constituie hidrostructuri importante, alimentarea în zona pietrișurilor de Cândești se realizează
predominant nord-sud.
Cele mai vechi hidrostructuri exploatate sunt stratele de Cândești ele se dezvoltă în partea nordică
a depresiunii Valahe și în zona subcarpatică neogenă.
Acviferele din stratele de Cândești au fost evidențiate în mai multe zone. În partea de sud ele se
afundă până la 100 m, iar apa se manifestă ascensional sau artezian. În zona Ploiești s-au
evidențiata ape sub presiune cu nivelul piezometric la -20 m și cu debite de cca. 20 l/s. La Păulești
nivelul piezometric este sub adâncimea de 38 m. Apă arteziană apare în zona Berceni la
adâncimea de 150 m.
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În zona de câmpie complexul de Cândești este reprezentat de o alternanță de pietrișuri și nisipuri
cu prafusir argiloase; în zona conurilor aluvionare ele se găsesc la 20-40 m.
În zona Mizil-Tohani acviferul Stratelor de Cândești este reprezentat prin intercalații subțiri de nisip
ajungînd la adâncimi de 240-320 m; aici apa este sub presiune și uneori se manifestă artezian.
Peste adâncimea de 150m apa este mineralizată puternic și are gaze.
Stratele de Frătești reprezintă o altă formațiune hidrogeologică importantă.

2.3.5

Ecologie si arii protejate

Zonare biogeografica
Județul Prahova se încadrează în regiunea biogeografică holartică, zonele alpină, stepică și
continentală. Alături de speciile floristice și faunistice comune zonei biogeografice a țării nostre,
pentru județul Prahova sunt caracteristice anumite specii endemice, relicte glaciare, specii rare și
unele de importanță comunitară.
Vegetatia si fauna
Flora şi fauna județului Prahova respectă zonalitatea geografică impusă de latitudine fapt pentru
care, teritoriul județului Prahova aparține zonei silvostepei care, acoperă partea sud-estică a
județului cu păduri (aproape complet înlocuite de alt tip de vegetație) și zonei pădurilor de foioase
de tipul stejăretelor, dispuse insular în partea sudică a județului. Pe de altă parte, dispunerea
reliefului în trepte de la nord la sud conturează trei etaje de vegetație și faună în zona subcarpatică
și carpatică, reprezentate de etajul pădurilor de foioase, al coniferelor și cel al pajiștilor subalpine și
alpine. Etajarea vegetației forestiere prezintă înversiuni în anumite condiții de topoclimat.
În zona montană vegetația arealelor care depășesc 2400 m are caracter discontinuu și este
alcătuită din plante oligoterme, ca ochiul găinii (Primula minima), clopoței alpine (Campanula
alpine), etc. la care, se adaugă sălcii pitice (Salix reticulate, Salix herbacea) și argințica (Dryas
octopetala). Specifice munților Bucegi sunt graminea pitică Festuca bucegiensis și asociațiile de
Carex curvula aflate la altitudini mari. Dominante în acest spațiu sunt pajiștile de țepoșică (Nardus
stricta) și părușcă (Festuca ovina) alături de Agrostis rupestris. Condițiile edafice montane
faforizează dezvoltarea pajiștilor subalpine, asociate cu jnepenișuri (Pinus mugo), tufărișuri de
smârdar (Rhododendron kotschyi), afin (Vaccinium myrtillus) și merișor (Vaccinium vitis idaea);
acestea sunt frecvente pe suprafețele structurale și brânele Bucegilor.
Pentru Munții Bucegi sunt caracteristice pădurile de molid în asociere cu zada (Larix decidua) și
brad (Abies alba) iar, la altitudini mai mici, pe abruptul prahovean, fagul. Tot aici, apar asociații de
brad și fag cu pâlcuri de tisă (Taxus baccata) și zâmbru (Pinus cembra) cu elemente carpatice sau
carpato-balcanice cum ar fi creasta cocoșului (Cardamine glanduligera), vulturică (Hieracium
transilvanicum), mierea ursului (Pulmonaria rubra). Pajiștile de stâncărie cuprind firuța (Poa
violacea), coada iepurelui (Sesleria haynaldiana), floarea de colț (Leontopodium alpinum), etc.
În munții Gârbova, Grohotiș și Ciucaș pajiștile subalpine și montane, la care se adaugă pâlcuri de
ienupăr, tufărișuri pitice de afin, merișor și bujor de munte, ocupă cca. 25% din suprafața munților,
extinse prin pășunat și prin coborârea limitei superioare a pădurii la altitudinea de 1350-1500 m.
Sub altitudinea de 1350 -1600 m se extinde domeniul forestier cu păduri de conifere, foioase și
amestec, predominînd fagul și carpenul în bazinul Teleajenului și Vărbilăului, amestec de fag, brad
și molid în bazinele Prahovei și Teleajenului. Pe văile torențiale din zona montană se dezvoltă
arinul (Alnus viridis) favorizînd diminuarea eroziunii.
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Vegetația dealurilor subcarpatice din județul Prahova este caracterizată prin prezența a două
subetaje cel al pădurilor de fag în sectorul dealurilor înalte și, cel al pădurilor de gorun în partea
externă, cu altitudini reduse. Limita între cele două subetaje se poate considera la altitudinea de
600-700 m, cu anumite interferențe unde condițiile locale o favorizează. Partea de nord a dealurilor
cuprinde fagul în asociere cu mesteacăn, cireș, plop tremurător, paltin și salcie căprească precum
și, plante cățărătoare (curpen, iederă, viță sălbatică) dar, care coboară spre sud pe versanții
nordici. Pădurile de foioase de gorun și fag domină arealul sudic dealurilor subcarpatice. În condiții
favorabile de expunere a versanților pădurea de gorun înaintează până la 800 m altitudine pe
soluri scheletice și este asociat de obicei cu carpen, jugastru, ulm, tei, mojdrean, stejar, scoruș. Pe
areale restrânse apare stejarul (Quecus robur) cum ar fi pe terasele Teleajenului la sud de Vălenii
de Munte și în dealurile Podenilor, etc.
Terenurile degradate de alunecări au fost plantate cu salcâm, pin, anin, frasin iar, în luncile
inundabile se găsesc zăvoaie de plop și salcie cu numeroase specii asociate higrofile și
mezohigrofile. În arealele deluroase, cu sol puternic erodat și roca marnoasă la suprafață sau
aproape de suprafață, se dezvoltă cătina (Hippophae rhamnoides) care formează desișuri. Pajiștile
de deal cuprind asociații de Agrostis tenuis și Festuca rubra. Vegetația de tufărișuri cuprinde
păducel (Crataegus monogyna), măceș (Rosa canina), porumbar (Prunus spinosa), lemn câinesc
( Ligustrum vulgare), mur, viță sălbatică, curpen etc.
Vegetația extrazonală este reprezentată de specii cu caracter xerofil-termofil pe soluri scheletice
de exemplu Agropyron brandzae și Cleistogenes bulgrica pe Stânca Tohanilor sau, cea higrofilă și
mezohigrofilă de tipul Agrostis stolonifera, Agrostis canina, specii de Poa și Carex; lor li se alătură
plantele halofile ca Artemisia maritime, Salicornia europaea, Trifolium fragiferum etc. Vegetaţia
intrazonală apare în luncile râurilor, în apropierea lacurilor şi, este reprezentată de plop, salcie,
stuf, papură, rogoz, etc.
Pajiștile natural secundare au înlocuit vegetația forestieră și cuprind un mozaic de asociații de
pajiște, în funcție de condțiile locale edafice și climatice, frecvente fiind iarba vântului (Agrostis
tenuis), păiuș roșu (Festuca rubra) și alte specii mezofile. Plantele ruderale sunt speficice
terenurilor degradate.
Fauna este specifică arealului geografic în care se află județul Prahova. Ea este variată, cu
ditribuție teritorială diferită în funcție de treptele de relief și de condițiile biotopurilor respective și
cuprinde numeroase specii de nevertebrate, insecte și păsări, ihtiofaună, rozătoare etc. O
importanță deosebită o are fauna de interes cinegetic care cuprinde ursul, cervidele, mistreţul,
vulpea etc.
Arii protejate
Importante pentru păstrarea echilibrului ecologic în județul Prahova sunt zonele naturale
valoroase, pentru a căror protecţie s-au instituit ariile protejate care, se diferenţiază în următoarele
categorii: parcuri naţionale, parcuri naturale, rezervaţii naturale şi monumente ale naturii. Principalii
factori care duc la deteriorarea mediului înconjurător şi, implicit, a unor areale cu elemente biotice,
abiotice şi care ar trebui protejate, sunt activităţile agenţilor poluanţi, defrişările, procesele
geomorfologice actuale, etc. Distrugerea habitatelor naturale indiferent de natura lor a determinat
reducerea efectivului de specii şi chiar depopulare, pe anumite areale, precum şi fenomenul de
insularizare a acestora.
Reglementările legislative, prin care o serie obiective de patrimoniu natural au fost declarate zone
naturale protejate fie, de importanță națională fie, europeană sunt: Legea nr. 5/2000 privind
aprobarea PATN – Secţiunea a III-a – Zone protejate, HG nr.230/2003, Ordinul nr. 1964/2007,
Ordinul nr. 2387/2011 și HG nr. 971/2011.
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Tipologia ariilor naturale protejate
Arii avifaunistice
Pe terioriul administrativ al judeţului Prahova este o singura zonă de protecție avifaunistică SPA
Câmpia Gherghiței pe teritoriul comunelor Bodelști-Grădiștea, Fulga, Sălciile, însumînd 2048 ha,
ceea ce reprezintă 0,43% din total.
Situri de interes comunitar
Siturile de interes comunitar identificate pe teritoriul administrativ al judeţului Prahova care, cuprind
mai multe tipuri de habitate şi specii de interes comunitar, sunt:
 SCI Bucegi – Azuga, Buşteni, Comarnic, Sinaia; cca. 13000 ha în județul Prahova;
 SCI Ciucaş – Ceraşu, Măneciu-Ungureni; cca. 9400 ha în județul Prahova;
 SCI Lacul Bâlbâitoarea – Bătrâni; 3 ha;
 SCI Pădurea Glodesa-Valea Doftanei – Valea Doftanei; 544 ha;
 SCI Pădurea Plopeni – Băicoi, Cocorăştii Mislii; 91 ha;
 SCI Stânca Tohani – Gura Vadului; 50 ha;
 SCI Cheile Doftanei – Brebu, Secăria, Bertea, Comarnic, Valea Doftanei, Șotrile; 2613 ha;
 SCI Coridorul Ialomiței – Balta Doamnei, Beceni, Târgșoru Vechi, Cocorășții Colț, Brazi,
Ciorani, Șirna, Tinosu, Drăgănești, Dumbava, Gherghița, Gorgota,
Olari, Poienarii Burchii, Puchenii Mari, Râfov, Valea Călugărească;
cca. 7480 ha în județul Prahova;
Acestea areale care însumează 33181 hași care reprezintă 7,03 % din teritoriul județului Prahova,
sunt incluse în rețeaua ecologică europeană Natura 2000.
Alte arii naturale protejate
Parcul Natural Bucegi cu suprafața de 32.663 ha, se extinde pe teritoriul mai multor județe din
care, în județul Prahova ocupă o suprafaţă de 8.322 ha, reprezentînd aproape 2 % din suprafaţa
acestuia.
Pe teritoriul județului Prahova se află 6 arii naturale protejate de interes național, cu tipologii
diferite:







Abruptul Prahovean Bucegi - tip mixt, în cadrul Parcului Naţional Bucegi oraşele Buşteni şi
Sinaia
Colţii lui Barbeş – tip mixt, în cadrul Parcului Natural Bucegi oraşul Sinaia
Punctul fosilifer “Plaiul Hoţilor” – tip mixt, în cadrul Parcului Natural Bucegi oraşul Sinaia
Arinişul de la Sinaia - tip mixt, Oraşul Sinaia
Muntele de sare de la Slănic Prahova – tip geologic și geomorfologic, Oraşul Slănic
Tigăile din Ciucaş – tip mixt, Comuna Măneciu

În afara celor de mai sus, există declarate și alte arii naturale de importanță locală, cu interes de
protecție în următoarele unități administrativ teritoriale: Adunați, Aluniș, Apostolache, Ariceștii
Zeletin, Azuga, Balta Doamnei, Bălțești, Bertea, Brebu, Bucov, Călugăreni, Cărbunești, Ceptura,
Cerșu, Chiojdeanca, Colceag, Comarnic, Cornu, Cosminele, Drajna, Dumbrava, Filipeștii de
Pădure, Gornet-Cricov, Gura Vitioarei, Iordăcheanu, Jugureni, Lapoș, Măgurele, Măgureni,
Păulești, Plopeni, Podenii Noi, Poienarii Burchii, Posești, Predeal Sărari, Provița de Jos, Provița de
Sus, Salcia, Sălciile, Scorțeni, Secăria, Sângeru, Sinaia, Slănic, Starchiojd, Surani, Șirna, Talea,
Tătaru, Valea Doftanei, Vâlcănești.
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Biodiversitate
În ceeea ce privește tipurile de habitate şi speciile de interes comunitar pentru care au fost
instituite anumite arii de protecție, se remarcă diversitatea și complexitatea biocenozelor, după
cum urmează:


SCI Bucegi
Tipuri de habitate:
3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane;
3230 - Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor
montane;
3240 - Vegetaţie lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane;
4060 - Tufărişuri alpine şi boreale;
4070* - Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium;
4080 - Tufărişuri cu specii sub-arctice de salix;
6110* - Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifite din Alysso-Sedion albi;
6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine;
6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase;
6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor,
până la cel montan şi alpin;
6520 - Fâneţe montane;
7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat);
8110 - Grohotişuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia
alpinae şi Galeopsietalia ladani);
8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în
cel alpin (Thlaspietea rotundifolii);
8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase;
8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis;
9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum;
9150 - Păduri medioeuropene de fag din Cephalanthero-Fagion;
9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene;
91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae);
91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion);
9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (VaccinioPiceetea);
9420 - Păduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montană
Specii de mamifere:
1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn);
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1352* - Canis lupus (Lup);
1361 – Lynx lynx (Râs);
1354* - Ursus arctos (Urs brun)
Specii de amfibieni şi reptile:
1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă);
2001 – Triturus montandoni (Triton carpatic)
Specii de peşti:
1163 - Cottus gobio (Zglăvoc)
Specii de nevertebrate:
4057 - Chilostoma banaticum; 4030 - Colias myrmidone; 4046 - Cordulegaster
heros;
1086 - Cucujus cinnaberinus; 1065 - Euphydryas aurinia; 4048 - Isophya
costata;
1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă); 4039 - Nymphalis vaualbum; 4052 Odontopodisma rubripes;
4054 - Pholidoptera transsylvanica;
1087* - Rosalia alpina (Croitor alpin); 1015 - Vertigo genesii
Specii de plante:
1386 - Buxbaumia viridis; 4070* - Campanula serrata (Clopoţel);
1381 – Dicranum viride; 2113 - Draba dorneri (Flămânzică); 1758 - Ligularia
sibirica (Curechiu de munte); 1389 – Meesia longiseta; 4116 - Tozzia carpathica
(Iarba gâtului)


SCI Ciucaş
Tipuri de habitate:
3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane;
3230 - Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor
montane;
3240 - Vegetaţie lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane;
4060 - Tufărişuri alpine şi boreale;
4070* - Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium;
6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine;
6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase;
6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor,
până la cel montan şi alpin;
6520 - Fâneţe montane;
7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion);
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8110 - Grohotişuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia
alpinae şi Galeopsietalia ladani);
8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în
cel alpin (Thlaspietea rotundifolii);
8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase;
9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum;
9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;
9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion;
9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene;
91E0* -Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae);
91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion);
9410 - Păduri acidofile de P icea abies din regiunea montana (VaccinioPiceetea);
9420 - Păduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montană
Specii de mamifere:
1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1361 - Lynx lynx
(Râs);
1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul
mic cu potcoavă);
1354* - Ursus arctos (Urs brun)
Specii de amfibieni şi reptile:
1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus
cristatus (Triton cu creastă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)
Specii de peşti:
1163 - Cottus gobio (Zglăvoc)
Specii de nevertebrate
1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4014 - Carabus variolosus;
4036 – Leptidea morsei; 1087* - Rosalia alpina (Croitor alpin)
Specii de plante:
4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul
doamnei);
1758 - Ligularia sibirica (Curechiu de munte); 1379 - Mannia triandra


SCI Lacul Bâlbâitoarea
Tipuri de habitate:
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6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion
caeruleae);
7110* - Turbării active
Specii de amfibieni şi plante:
1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)
Specii de plante:
1393 - Drepanocladus vernicosus


SCI Pădurea Glodesa - Valea Doftanei
Tipuri de habitate:
4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum;
91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
Specii de mamifere:
1354* - Ursus arctos (Urs brun)



SCI Pădurea Plopeni
Tipuri de habitate:
9160 - Păduri subatlantice şi medioeuropene de stejar sau stejar cu carpen din
Carpinion betuli



SCI Stânca Tohani
Tipuri de habitate
40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 6210* - Pajişti uscate
seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrat calcaros (Festuco Brometalia);
8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase;
8230 - Comunităţi pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion
dilleni pe stâncării silicioase
Specii de plante:
4067 - Echium russicum (Capul şarpelui)



SCI Coridorul Ialomiței
Tipuri de habitate
3260 – Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetație
din Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion
3270 – Râuri cu maluri mâloase cu vegetație din Chenopodion rubri p.p. și
Bidention p.p.
40C0 – Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice
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6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor,
până la cel montan şi alpin;
91F0 – Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus
excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri;
91I0 - Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.
91Y0 - Păduri dacice de stejar și carpen
92A0 – Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba
Specii de mamifere
1337 – Castor fiber (Castor, breb)
1355 – Lutra, lutra (Vidră, lutră)
1335 – Spermophilus citellus (Popândău, Șuită)
Specii de amfibieni si reptile
1188 – Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roșie)
1220 - Emys orbicularis (Broască țestoasă de apă)
1166 - Tritius cristatus (Triton cu creastă)


SCI Cheile Doftanei
Tipuri de habitate:
6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor,
până la cel montan şi alpin;
6520 - Fâneţe montane;
8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase;
9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum;
9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;
9170 - Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
9180 – Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene
91E0 - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae);
91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
Specii de mamifere:
1354 – Ursus arctos (Urs brun)
Specii de amfibieni si reptile:
1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)
1220 – Emys orbicularis (Broască țestoasă de apă)
1166 – Tritius cristatus (Triton cu creastă)
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Specii de nevertabrate:
1089 – Morimus funereus (Croitorul cenușiu)


SPA Câmpia Gherghiței

Peisajele
Peisajele, ca unităţi teritoriale dinamice şi complexe care, s-au format ca rezultat al interacţiunii şi
legăturilor reciproce dintre componentele mediului natural (rocă, apă, aer, sol şi vegetaţie) şi a
condiţiilor de relief şi climă dar, aflate sub influenţa transformatoare a activităţilor social –
economice, variază în judeţul Prahova de la nord la sud şi, se caracterizează prin condiţii naturale
relativ omogene. Deşi sunt alcătuite din aceleaşi componente, ele se deosebesc prin conţinutul
cantitativ şi calitativ, avînd structuri relativ diferite.
Astfel, în zona județului Prahova se întâlnesc următoarele tipuri de peisaje 2:
o peisaje de munte, cu munți înalți cu creste, relief glaciar și suprafețe de nivelare cu pajiști alpine
și tufărișuri pitice;
o peisaje de munte, cu munți înalți cu creste, relief glaciar și suprafețe de nivelare cu tufărișuri
pitice pajiști și pajiști subalpine;
o peisaje de masive înalte de conglomerate și calcare, cu păduri de molid, fag și brad, pe alocuri
cu pin și larice, pajiști de stâncărie cu elemente termofile, sub influența climatului continental;
o peisaje de munți mijlocii cu păduri de fag cu molid și brad, pe alocuri cu pin, cu pajiști, sub
influența climatului continental;
o peisaje de munți joși cu păduri de fag cu carpen și de gorun cu carpen, pe alocuri cu pin, cu
pajiști, sub influența climatului continental;
o peisaj de dealuri înalte cu păduri de fag balcanic cu gorun și carpen, pajiști și terenuri agricole,
sub influența climatului continental;
o peisaj de dealuri înalte cu păduri de cu gorun cu carpen, alternînd cu păduri de fag și pajiști
stepizate și, terenuri agricole, sub influența climatului continental;
o peisaj de dealuri înalte cu păduri de fag cu carpen și gorun cu carpen, pajiști stepizate și
terenuri agricole, sub influența vânturilor de tip föhn;
o peisaj de depresiuni cu aspect dealuros cu păduri de fag cu carpen, de fag cu gorun, pajiști și
terenuri agricole, sub influența climatului continental;
o peisaj de depresiuni cu aspect de șes cu păduri de stejar pedunculat, pajiști și terenuri agricole,
sub influența climatului continental;
o peisaje de câmpii piemontane înalte, cu terenuri agricole, cu pâlcuri de stejar pedunculat cu tei
și carpen și, pajiști stepizate, sub influența climatului continental;
o peisaje de câmpii piemontane joase, cu terenuri agricole cu pajiști stepizate puternic modificate
și pâlcuri de stejar brumăriu cu arțar tătărăsc, sub influența climatului continental;
o peisaje de câmpii de divagare, cu terenuri agricole, petice de pajiști cu vegetație mezo-, higroși halofilă și zăvoaie de plop și salcie sub influența climatului continental;
2

Harta Peisajelor, Atlasul R.S.R., 1975.
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o peisaje de câmpii de divagare, pâlcuri de stejar pedunculat cu tei și carpen și pajiști sub
influența climatului continental;
Potentialul natural al solului si subsolului
Variația spaţială şi temporală a factorilor pedogenetici naturali determină formarea şi evoluţia
numeroaselor tipuri de soluri dezvoltate în zona județului Prahova. Acţiunea fiecărui factor
pedogenetic nu este izolată ci, se combină cu a celorlalţi iar modul diferit de asociere locală sau
regională explică diversitatea solurilor formate.
Pe teritoriul judeţului Prahova se disting mai multe tipuri de soluri, grupate în următoarele clase:
molisoluri, argiluvisoluri, cambisoluri, spodosoluri, soluri neevoluate. Rendzinele aparţin clasei
molisolurilor, sunt legate de prezenţa calcarelor sau conglomeratelor calcaroase, şi se găsesc sub
vegetaţie forestieră sau de pajişti secundare. În general, rendzinele sunt soluri cu troficitate
ridicată, biologic active, dar au adesea grosime morfologică şi volum edafic reduse. Acest tip de
sol are mai multe varietăţi cum ar fi rendzinele brune şi cele brun-roşcate. Ele sunt răspândite în
subcarpaţii și pe versanţii montani.
Solurile brune şi brune acide sunt răspândite în regiunile înalte ale munţilor sub pădurile de molid.
Ele se caracterizează printr-un conţinut ridicat de argilă şi mai mic de humus. Solurile brune
argiloiluviale şi brune luvice sunt două tipuri de soluri care fac parte din clasa argiluvisolurilor.
Primul este un sol slab moderat acid cu activitate biologică normală dezvoltat mai ales sub păduri.
Solurile brune luvice, numite şi brune podzolite prezintă un orizont eluvial şi humificare slab
moderat acidă, iar sub aspect productiv sunt din categoria mijlocie. Cernoziomurile cambice și
argiloiluviale sunt specifice zonei de câmpie și influențate de regiumul freatic de aici. Sporadic apar
solurile luvice albice și planosolurile.
Categoriei solurilor intrazonale aparţin colurile hidromorfe (lăcoviști și soluri gleice) și cele
halomorfe. Solonceacurile se dezvoltă în areale mici pe argile şi marne sărăturoase, din aria
cutelor diapire şi au utilizare ca păşune. Dintre solurile neevoluate de remarcat sunt solurile
aluviale și protosolurile aluviale, din luncile văilor mari.
Constituţia petrografică a teritoriului judeţului Prahova a determinat varietatea zăcămintelor de
substanţe minerale utile, care se regăsesc ca zăcăminte de hidrocarburi şi sub formă de roci utile.
Zăcămintele de hidrocarburi sunt localizate în zona subcarpatică și de câmpie pe următoarele
aliniamente:
Copăceni-Făgetu-Mălăești-Florești-Buștenari-Runcu-Câmpina-Gara Drăgănesei;
Apostolache-Matița-Podenii Vechi-Băicoi-Țintea-Florești; Ceptura-Urlați-Chițorani-Aricești.
Lignitul se găsește în perimetre pe teritoriul comunelor Filipeștii de Pădure, Măgureni și Ceptura.
Zăcămintele de sare apar în zona subcarpatică, sunt legate de cutele diapire din zonele Slănic,
Băicoi, Telega.
Dintre rocile utile, numite roci de construcţie cel mai bine reprezentate sunt zăcămintele de calcare
(Tohani, Mizil, Priscu, Tătaru, Teșila), argile (Breaza, Brebu, Bucov, Câmpina-Voila, Păulești,
Lipănești), gresii şi conglomerate (Comarnic, Secăria, Poieni-Lespezi), marne (Gura Beliei),
nisipurile şi pietrişuri se exploatează cu precădere din albia râurilor Prah,ova, Teleajen, Slănic.
O resursă foarte importantă pentru judeţul Prahova este cea reprezentată de izvoarele minerale
care au fost utilizate în scop balnear în numeroase staţiuni turistice de interes naţional sau local:
ape bicarbonatate, calcice, bromurate, sulfuroase la Sinaia; ape sulfuroase, sulfatate la
Apostolache, Bertea, Brebu, Călugăreni, Ceptura, Vărbilău, Vâlcănești; ape clorurate, sodice la
Băicoi, Brebu, Călugăreni, Doftana, Mizil, Orzoaia. Acestora li se adaugă lacurile cu ape clorurate,
sodice de la Slănic și Telega.
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2.4

INFRASTRUCTURA

Potentialul unei infrastructuri fizice locale cu care sa fie satisfacute cerintele economiei si ale
populatiei reprezinta o premisa a dezvoltarii durabile si sustenabile a judetului.
2.4.1

Transportul

Regiunea Sud Muntenia este situată în partea de Sud-Est a României, învecinându-se la Nord cu
Regiunea Centru, la Est cu Regiunea Sud-Est, la Sud cu Bulgaria, limita fiind dată de graniţa
naturală - fluviul Dunărea, iar la Vest cu Regiunea Sud-Vest. Prezenţa în Sudul regiunii a fluviului
Dunărea îi conferă acesteia posibilitatea de a avea comunicaţii cu cele opt ţări riverane, iar prin
intermediul canalului Dunăre - Marea Neagră de a avea ieşire la Marea Neagră şi deci acces la
Portul Constanţa - principala poartă maritimă a ţării.
Infrastructura de transport este reprezentată de 1,671 km de cale ferată şi 11,104 km de drumuri
publice.Transportul naval este asigurat de fluviul Dunărea, principala cale de navigaţie
transeuropeană pe care, în cadrul regiunii, sunt situate patru porturi importante.
Legătura cu Bulgaria se face prin intermediul a trei puncte de trecere a frontierei, cel mai important
fiind cel de la Giurgiu – Russe, datorită podului rutier-feroviar existent, prin acest punct realizânduse una din legăturile principale ale Vestului Europei cu Orientul Apropiat.
2.4.1.1 Transportul rutier
Reteaua de drumuri cuprinde:
 6 trasee de drumuri nationale, din care:
• 1 traseu de drum european, E 60;
• 5 trasee de drumuri nationale principale;
 70 trasee de drumuri judetene;
 207 trasee de drumuri comunale.
Lungimea drumurilor publice clasificate din judetul Prahova este de 2.189 km, reprezentand 2,8 %
din totalul drumurilor publice din Romania.
Densitatea drumurilor publice in judetul Prahova de 46,4 km / 100 km2 teritoriu, situeaza judetul pe
locul doi la nivelul tarii, densitatea fiind peste media pe t ara, aceasta fiind de 33, 5 km/100 km2
teritoriu si peste densitatea din Regiunea Sud Muntenia (34,8 km/100 km2 teritoriu).
Drumurile publice clasificate in judetul Prahova sunt urmatoarele:
•
•
•

293 km (13,4 %) drumuri nationale;
1.148,5 km (52,5 %) drumuri judetene;
747,6 km (34,1 %) drumuri comunale.

Drumurile nationale sunt modernizate in totalitate (293 km.).

Figura 2-1 Lungimea drumurilor publice pe categorii
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Sursa: Planul Local de Dezvoltare Durabila al judetului Prahova in perioada 2007-2013

Tabel 2-8 Lungimea drumurilor publice pe categorii

Romania

Regiunea
Sud-Muntenia

Prahova

Total

79.904

12.000

2.189

Modernizate

21.148

3.515

523

Cu imbracaminti usoare rutiere

20.915

3.515

955

Drumuri nationale 1)

15.934

2753

293

14.374

2.627

293

Cu imbracaminti usoare rutiere

1.253

94

-

Drumuri judetene si comunale

63.970

9.247

1.896

Modernizate

6.774

888

230

Cu imbracaminti usoare rutiere

19.662

3.421

955

33,5

34,8

46,4

Drum public

UM

din care:
Modernizate

[km]

din care:

Densitatea drumurilor publice

[102 x km2
teritoriu]

1) Inclusiv autostrazi si drumuri europene
Sursa: PJGD
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Administrarea drumurilor judetene este asigurata de c atre Consiliul Judetean, exceptie facand
sectoarele de drum judetean situate in intravilanul localitatilor urbane, inclusiv lucrarile de arta,
amenajarile si accesoriile aferente care sunt administrate de catre consiliile locale.
Lungimea totala a drumurilor judetene este de 1.148,5 km., din care:
•

109,8 km. drumuri de asfalt tip beton;

•

15,1 km. drumuri de beton de ciment;

•

4,1 km. drumuri cu pavaj;

•

864,8 km. drumuri cu imbracaminti asfaltice;

•

120,2 km. drumuri pietruite;

•

34,5 km. drumuri de pamant.

Lungimea drumurilor comunale este de 747,6 km., din care:
•

273,8 km. drumuri de as falt tip beton, de be ton de c iment, cu pavaj si imbracaminti
asfaltice;

•

354,7 km. drumuri pietruite;

•

119,1 km. drumuri de pamant.

Foarte important pentru dezvoltarea judetului Prahova este proiectul de r ealizare a arterelor de
importanta nationala si europeana Autostrazile Bucuresti – Ploiesti - Brasov, varianta a culoarului
IV Paneuropean de transport rutier si Bucuresti - Albita, componenta a culoarului IX Paneuropean,
care vor fluidiza traficul, vor imbunatati in mod real infrastructura de acces rutier, vor asigura
legaturi optime cu Aeroportul International „Henri Coanda” Otopeni si vor oferi noi oportunitati.
Autostrada Bucuresti – Brasov impartita in patru sectoare (Bucuresti - Ploiesti, Ploiesti - Comarnic,
Comarnic - Predeal, Predeal - Cristian) va avea o lungime de circa 173,3 km si o latime variabila
cuprinsa intre 23 m si 33 m. Pe teritoriul judetului Prahova traseul va insuma 111,3 km (57,7 km in
zona urbana si 53,6 km in zona rurala) si va strabate 22 de l ocalitati - 2 municipii, 6 or ase, 14
comune.
Autostrada Bucuresti - Albita, componenta a culoarului IX Paneuropean pe o lungime de 417 km.
asigura legatura intre Moldova si sudul Romaniei.
Pe teritoriul judetului Prahova cele 2 autostrazi Bucuresti – Ploiesti – Brasov si Bucuresti - Albita
au acelasi traseu pana la km 45.
Transportul urban in judetul Prahova ocupa un l oc important, fiind destul de bi ne dezvoltat,
reprezentat prin autobuze, tramavaie, troleibuze etc.
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Tabel 2-9 Transportul urban de pasageri
Anul Tramvaie

Autobuze

Troleibuze

Capacitate
Tramvaie

Capacitate
Autobuze

Capacitate
Troleibuze

[-]

[-]

[-]

[-]

[pas.x103]

2002

110

182

10

20800,0

34190,8

2060,0

2003

99

194

10

25841,0

28558,3

2216,0

2004

99

220

10

21628,0

29603,3

5300,0

2005

99

249

10

21892,0

26530,9

4943,0

Sursa: PJGD Prahova 2008

2.4.1.2 Transport feroviar
Din punct de vedere al lungimii circa 163 km, reteaua de cai ferate din judetul Prahova reprezinta
1,47% din reteaua de cai ferate a Romaniei (11.053 km).
Densitatea cailor ferate de 34,6 km/1000 km2 teritoriu, situeaza judetul sub densitatea pe tara
(45,3 km/1000km2teritoriu), si cea din Regiunea Sud Muntenia (36,4 km/1000 km2 teritoriu).
Starea tehnica a retelei de cale ferata din judetul Prahova este in general buna. Nivelul dotarilor si
starea tehnica a liniilor nu permit viteze mai mari de (60 – 80) km/h. Exista unele sectoare afectate
de fenomene ale naturii cum sunt inundatiile, precum si erodari si tasari ale terasamentelor caii
ferate.
Reteaua feroviara ramificata sporeste gradul de accesibilitate al localitatilor judetului.
Tabel 2-10 Lungimea cailor ferate in exploatare
Total

Electrificate

Ecartament
normal

O cale

Doua cai

Ecartament larg

[km/103xkm2]

[km]
163

111

163

Densitatea liniilor

11

152

0

34,6

Sursa: PJGD Prahova 2008

Demarat in anul 2002, Programul de modernizare a c aii ferate Bucuresti – Ploiesti – Brasov,
componenta a Culoarului IV Paneuropean de transport feroviar, reprezentand o investitie de
aproximativ 240 milioane USD din surse guvernamentale si externe, a transformat acest sector in
cale ferata de mare viteza. In cadrul aceluiasi program a fost inclusa si modernizarea Garii de Sud
a municipiului Ploiesti, aceasta devenind Eurostatie la standarde europene, ceea ce a implicat nu
numai reabilitarea statiei si a spatiului adiacent, dar si modernizarea infrastructurii de comunicatii
CF pentru culoarul IX Paneuropean.
Pagina 57

2.4.2

Furnizare de energie

2.4.2.1 Energie termica
Alimentarea cu energie termica in sistem centralizat s-a restrans. Localitatile care beneficiaza de
gaze naturale pot rezolva mai usor si eficient problema incalzirii utilizand, intr-o mai mare masura
in prezent, centrale termice individuale sau pentru un nu mar restrans de consumatori, moderne,
eficiente energetic si ecologice.
In municipiul Ploiesti, sistemul de termoficare existent, gestionat si administrat de catre S.C. Dalkia
Termo Prahova S.R.L., asigura alimentarea cu energie termica a cca. 59.000 apartamente din
Ploiesti, institutii publice (gradinite, scoli, licee, spitale, etc.), precum si alte societati private.
In zona urbana, incalzirea se realizeaza cu ajutorul unor sisteme centralizate.
Evolutia sistemelor de i ncalzire este influentata de P rogramul National in domeniul eficientei
energetice.
Tabel 2-11 Sistemele de incalzire din Prahova
Combustibil Utilizat
Regiune /
Total
Judet
gospodarii

Gospodarii
incalzite cu
carbune

Gospodarii
incalzite cu lemn si
deseuri din lemn

Gospodarii incalzite
cu gaze/termoficare

Gospodarii
incalzite cu
CLU

[-]

%

[-]

%

[-]

%

[-]

%

Regiune

1 227 059

119712

9.75

672 963

54.84

418 314

34.09

16 539

1.34

Prahova

305 000

52 000

17.05

61 500

20.16

188 400

61.77

3 100

1.02

Sursa: PJGD Prahova

2.4.2.2 Gaze naturale
Lucrarile de al imentare cu gaze naturale sunt realizate de c atre operatorii licentiati,
responsabilitatea autoritatilor locale fiind legata de puner ea la dispozitie a t erenurilor aferente
obiectivelor sistemului de distributie, eliberarea certificatelor de ur banism si a aut orizatiilor de
construire.
Numarul localitatilor alimentate cu gaze naturale este de 49 (13 localitati urbane) din care 26
localitati partial. Lungimea totala a retelelor de distributie a gazelor naturale este de 2.105 km.
Volumul gazelor naturale distribuite a fost de 631.180 mii m3, iar numarul abonatilor depaseste
126.000 locuitori.
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Tabel 2-12 Reteaua si volumul gazelor naturale distribuite in Prahova

Anul

Localitati in care se
distribuie gaze naturale (numar)
- la sfarsitul anului Total 1)

Lungimea
conductelor de
distributie a
gazelor naturale

Din care: Municipii si
Orase

Total

[-]

[km]

Volumul gazelor naturale
distribuite

Total

Uz casnic
[m3x103]

2003

76

12

1.808,5

575.445

181.604

2004

119

13

2.042,4

603.444

164.422

13

2.104,8

631.180

167.760

2005

144

1) Municipii, orase, comune, sate
Sursa: PJGD Prahova 2008

Figura 2-3: Reteaua de alimentare cu gaze naturale a judetului Prahova

Sursa: Planul Local de Dezvoltare Durabila al judetului Prahova in perioada 2007-2013

2.4.3

Telecomunicatii

Sectorul telecomunicaţiilor, parte importantă a infrastructurii naţionale s-a dezvoltat continuu,
abordând în funcţie de necesităţi atât soluţii calitative cât şi cantitative.
În toate localităţile urbane şi în reşedinţele de comună din judeţul Prahova sunt instalate, de către
principalul operator de telefonie fixă, centrale telefonice digitale.
Reţelele locale şi interurbane sunt noi şi funcţionează la parametrii proiectaţi.
Judeţul este racordat prin magistrale de fibră optică la reţeaua interurbană şi internaţională. În felul
acesta s-a creat posibilitatea ca abonaţii să comunice la nivel naţional şi internaţional.
În parcurile industriale Ploieşti, Brazi, Plopeni şi Vălenii de Munte este creată infrastructura de
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telecomunicaţii caracteristică necesităţilor de servicii moderne, circuite închiriate ISDN-BRA,
TELVERDE şi circuite închiriate de mare viteză.
2.4.3.1

Managementul deseurilor solide

Avand in vedere necesitatea implementarii un s istem de management integrat la nivel de j udet
comunitatile trebuie sa-si defineasca prioritatile si sa-si planifice implementarea acestora in mod
eficient pentru urmatorii ani.
Tinand cont de infrastructura existenta, respectarea angajamentelor legale asumate de Romania
prin semnarea Tratatului de Aderare la UE, conformarea cu obiectivele POS Mediu si alte obiective
nationale, cu planurile regionale si judetene de gestionare a deseurilor cat si a necesitatilor la nivel
de judet si localitate a fost realizat proiectul Sistem de management integrat al deseurilor in judetul
Prahova.
Proiectul Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Prahova a fost finalizat, aprobat si
finantat in anul 2013, in prezent aflandu-se in faza de implementare.
Abordarea unui management eficient si integrat a des eurilor pr esupune activitatile de colectare,
transport, tratare, valorificare si eliminare a deseurilor si include constructia instalatiilor de eliminare a
deseurilor impreuna cu masuri de prevenire a producerii lor si de reciclare, conform cu ierarhia
principiilor:
-

prevenirea producerii de deseuri si a impactului negativ al acesteia;
recuperarea deseurilor prin reciclare, refolosire ;
depozitare finala sigura a deseurilor, acolo unde nu mai exista posibilitatea recuperarii.

Detaliand pentru un management eficient al deseurilor solide se urmeaza principiile generale ale
gestionarii deseurilor conform ierarhiei deseurilor prezentata in cadrul Directivei deseurilor
2008/98/CE:
-

Prevenirea/reducerea cantitatilor de deseuri generate;
Pregatirea pentru reutilizare;
Reciclarea/valorificarea deseurilor;
Ale operatiuni de valorificare;
Eliminarea deseurilor.

2.4.3.2 Deseuri municipale
Colectarea deseurilor menajere nu este inca generalizata la nivelul intregului judet. Sistemul actual
de gestiune al deseurilor include servicii de c olectare, transport si depozitare finala a des eurilor
colectate atat de la populatie cat si de la agenti economici.
Conform Aplicatiei de f inantare aprobata pentru proiectul Sistem de m anagement integrat al
deseurilor in judetul Prahova, urmeaza ca incepand cu anul 2014 sa se implementeze un sistem
de unitar de colectare selectiva a deseurilor la nivelul intregului judet.
Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare a avut o evolutie ascedenta in ultimii ani, crescand
de la 72% in 2009,pana la 100% in anul 2013..
In prezent sistemul de colectare din cadrul judetului Prahova nu este unitar selectiv. In general in
mediul urban sunt amplasate puncte de c olectare selectiva benevola (prin aportul benevol al
populatiei). Punctele de colectare selectiva cuprind containere pentru hartie/carton, plastic/metal,
sticla si deseuri menajere. Colectarea selectiva nu este generalizata la nivel de localitate urbana,
punctele de colectare selectiva fiind amplasate in zonele principale din localitati, cu precadere in
zonele aglomerate.
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In mediul rural, in prezent, sistemul de colectare selectiva este slab dezvoltat fiind amplasate un
numar redus de puncte de colectare selective, in anumite localitati.
Colectarea deseurilor este realizata de catre operatorii de salubritate in mediul urban si rural direct
de la locuitori sau agentii economici cu o frecventa de (1- 3) ori pe saptamana pentru mediul urban
si 1/saptamana pentru mediul rural, apoi deseurile sunt colectate si transportate la depozitele
conforme. In situatia in care in localitate nu ex ista operator de s alubritate, consiliul local
organizeaza cu mijloace proprii salubrizarea localitatii, aceasta activitate bazandu-se in special pe
curatirea domeniului public, colectarea deseurilor de la institutii (scoli, biblioteca, spatii culturale).
Tabel 2-13 Cantitati de deseuri municipale colectate
Cantitati de deseuri colectate, pe categorii
(tone)

2006

2007

2008

2009

2010

Deseuri menajere colectate in amestec de la
populatie

80.679 77.375 120.762

122.698

167.386 si
36.253
tone direct
depozitate

Deseuri asimilabile colectate in amestec din
comert, industrie, institutii

55.433 58.604 60.709

61.195

61.684

Deseuri necolectate

107.601 96.198 87.567

80.002

--

Deseuri din gradini si parcuri

2.254

2.817

3.076

2.597

2.616

557

696

-773

855

861

18.500

18.646

Deseuri din piete
Deseuri stradale

14.061 17.577 18.051

Deseuri voluminoase

-

-

-

Deseuri periculoase

-

-

-

-

-

Deseuri din constructii si demolari

18.370 13.690 19.900

16.174

16.303

Namol de la statiile de epurare

3.724

4.313

4.352

Compozitia deseurilor menajere (%) - 2009

4.184

4.291

Urban

Rural

Hartie si carton

9.5%

6.50%

Sticla

5.50%

4.50%

Metale

4.0%

2.0%

Plastic

9.50%

6.50%

Lemn

2.0%

2.24%

Biodegradabile

54%

68.50%

15.50%

9.76%

Altele
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Tabel 2-14 Situatia operatorilor de salubrizare din Prahova, dupa forma de proprietate
Operatori de salubritate (colectare)
In judet exista 9 operatori privati si 9 publici pentru colectarea deseurilor.
OPERATORI PRIVATI
OPERATORI PUBLICI
S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU S.R.L.
S.C. TERMOELECTRICA PLOIESTI S.A.
S.C. FLORICON SALUB S.R.L.
S.C. GOSPODARIA LOCALA PLOPENI
S.C. MONTSIN S.A. SINAIA
SERVICIUL PUBLIC APA-CANALIZARE-SALUBRITATE
BRAZI
S.C. SALUB S.A PLOIESTI
SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA
FILIPESTII DE PADURE
S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE BUCURESTI
S.C. GOSPODARIA LOCALA BAICOI
S.C. ITECOL TH S.R.L.
SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE LOCALA
FLORESTI
S.C. ROSAL GRUP S.R.L.
S.C. VODNA ECOSAL S.R.L.
S.C. URBAN S.A.
S.C. VALEA LOPATNEI S.R.L. CARBUNESTI
S.C. JOVILA CONSTRUCT S.R.L. Ploiesti
S.C. SALUB INTERSERV S.A.

2.4.3.3 Alte tipuri de deseuri (deseuri periculoase, VSU, DEEE)
Deseuri de echipamente electrice si electronice (DEEE)
Ca urmare a demersurilor realizate pe plan local pentru implementarea Directivei nr. 2002/96/EC
privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), transpusa prin H.G. 448/2005, sa respectat termenul prevazut de legislatie, Consiliile locale ale municipiilor din judet au stabilit
cate un centru municipal pentru colecatrea DEEE-urilor, existand de asemenea si cateva centre
private: Remat Holding, Remat, Bule Bird, Muller Guttenbrunn, etc.
La nivelul judetului s-au stabilit centrele de c olectare deseurilor de echipamente electrice si
electronice, de catre autoritatile publice locale, astfel:
-

Ploiesti, str. Ciprian Porumbescu , cu o suprafata betonata si acoperita de 188,4 mp –
administrator RASP Ploiesti;
Câmpina, str. Milcov, cu o suprafata betonata si acoperita de 247,88 mp – administrator
SC Floricon Salub SRL Câmpina.

Cantitatea de deseuri de echipamente electrice si electronice colectata in anul 2012 de agentii
economici autorizati a fost de 1011 tone.
Vehicole scoase din uz (VSU)
Directiva 2000/53/CE – privind vehiculele scoase din uz, este transpusa in legislatia româna prin
HG nr. 2406/2004 si stabileste:
-

-

masurile care au ca scop prevenirea aparitiei deseurilor provenite de la vehicule precum
si reutilizarea, reciclarea si alte forme de recuperare a vehiculelor scoase din uz si
componentelor acestora pentru a reduce cantitatea de de seuri eliminate precum si
imbunatatirea performantei de mediu a tuturor operatorilor economici implicati in ciclul de
viata al vehiculelor;
reutilizarea, reciclarea si valorificarea energetica intr-o proportie cât mai mare a
vehiculelor scoase din uz.

In scopul prevenirii aparitiei deseurilor, producatorii de vehicule, in colaborare cu producatorii de
componente si materiale, trebuie sa ia masurile necesare pentru:
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a) l imitarea si reducerea pe c ât posibil a utilizarii substantelor periculoase la constructia
vehiculelor, inca din faza de proiectare, pentru a evita poluarea mediului, facilitarea reciclarii
componentelor si materialelor, precum si evitarea eliminarii deseurilor periculoase;
b) conceperea si construirea noilor vehicule cu luarea in considerare a pos ibilitatilor de
dezmembrare, reutilizare si valorificare a componentelor si materialelor acestora.

Conform APM Prahova – Raport privind starea factorilor de mediu in anul, la nivelul judetului, in
anul 2012, au fost identificati 11 agentilor economici autorizati pentru activitatea de
colectare/tratare/ dezmembrare VSU.

Nu exista inregistrari despre celelalte componente ale lantului de eliminare a VSU (instalatiile de
tratare a VSU la nivelul judetului Prahova si la nivel regional, instalatii de valorificare a deseurilor
provenite din dezmembrarea/tratarea VSU) precum si despre evolutia pe ultimii 5 ani.
Tabel 2-15 Numarul de vehicule scoase din uz (VSU) colectate in judetul Prahova in anul 2012
Colectate

Tratate

Stoc 31.12.2012

1.037

1.030

27

Sursa: Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, Raport privind Starea factorilor de mediu in anul 2012

Deseuri periculoase
Dupa caz, deseurile periculoase pot fii generate de: agentii economici, ca urmare a ac tivitatilor
industriale/procese tehnologice etc si de populatie.
Gestionarea deseurilor de productie generate de agentii economici intra in responsabilitatea
acestora, in conformitate cu principiul „poluatorul plateste“ sau, dupa caz, producatorilor, in
conformitate cu principiul „responsabilitatii producatorului“.
Cea mai mare cantitatea de de seuri de pr oductie nepericuloase provin din industria extractiva
(deseuri de nisip si argila, deseuri de la excavarea minereurilor), care sunt eliminate in haldele de
steril si iazurile de dec antare, apartinand societatilor SC Sticloval SA Valenii de Munte si SC
Carbonifera SA Ploiesti.
Tabel 2-16 Cantitati de deseuri periculoase de la agentii economici - 2011 si 2012
An

Cantitati de deseuri
periculoase generate [t/an]

Cantitati de deseuri
periculoase
valorificate [t/an]

Cantitati de deseuri
periculoase eliminate [t/an]

2011

131.304

26.632

110.136

2012

113.362

25.953

108.027

Sursa: APM Prahova – Raportul anual privind Starea factorilor de mediu in anul 2012

In conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008 pentru transportul deseurilor periculoase si
nepericuloase pe teritoriul Romaniei, in anul 2012 s-au eliberat 743 autorizatii pentru transportul de
deseuri periculoase.
Cu privire la deseurile periculoase de la populatie, pana in prezent, in judetul Prahova, deseurile
periculoase ca parte din deseurile menajere si asimilabile acestora nu au fost colectate separat.
In ceea ce priveste cantitatea de deseuri periculoase nu s-au facut masuratori pentru determinarea
acesteia in deseurile menajere. Se estimeaza ca in zonele urbane rata de generare ar fi similara
cu cea statele europene (exemplu Irlanda, pe baz a exeperientelor statelor din Uniunea
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Europeana), de ap roximativ 2,5 kg/persoana pe an, iar pentru regiunile rurale ar trebui sa fie
considerabil mai mica si anume 1,5 kg/persoana pe an, prin reducerea cantitatii de pr oduse
fitosanitare utilizate. Astfel, cantitatea de des euri periculoase continute in deseurile menajere se
situeaza in jurul valorii de 1.632 tone la nivelul anului 2015.
Neexistand facilitatile pentru colectare selectiva, colectarea componentelor periculoase din
deseurile municipale nu se realizeaza. Sunt necesare campanii prelungite de c onstientizare a
publicului in legatura cu riscurile colectarii necorespunzatoare a acestui tip de deseu. La inceput,
eficienta de colectare separata a deseurilor periculoase va fi destul de scazuta si va creste doar
prin educatie continua.
2.4.3.4 Deseuri medicale
Directiva 2000/76/CEE privind incinerarea deseurilor reglementeaza incinerarea deseurilor inclusiv
a deseurilor rezultate din activitatea medicala. A avut perioada de tranzitie 2005-2008.
In legislatia nationala a fost transpusa prin:
a) HG 128/2002 privind incinerarea deseurilor, completata de HG 268/2005 (modificata si
completata);
b) OM nr. 756/2004 pentru aprobarea Normativului Tehnic privind incinerarea deseurilor;
c) OM nr. 10167/2004 al ASVSA privind materiile nedestinate consumului uman ce se
incinereaza;
d) OM nr. 219/2002 al MS privind managementul deseurilor medicale, cu completarile si
modificarile prevazute de OM 994/2004 si 1029/2004;
e) OM nr. 1274/2005 privind emiterea Avizului de m ediu la sistarea activitatilor de
incinerare deseuri rezultate din activitati medicale.
In judetul Prahova, gestiunea deseurilor rezulatate din activitati medicale este realizata de Directia
de Sanatate Publica a judetului Prahova pe baza OM nr. 219/2002, completat si modificat cu OM
nr. 994/2004 si 1029/2004.
In conformitate cu prevederile OM nr. 219/2002 deseurile rezultate din activitatile medicale, sunt
colectate separat la locul producerii si se gestioneaza pe categorii stabilite, astfel:
- in saci negri sau transparenti se colecteaza deseuri menajere si asimilabile (ambalaje
pentru materiale sterile, flacoane de perfuzie, care nu au venit iiin contact cu saangele sau
alte lichide biologice, resturi alimentare (cu exceptia celor provenite de la boli infectioase),
haartie, bonete si masti de uni ca folosinta, gips necontaminat cu lichide biologice, mase
plastice, ecipienti de sticla ce nu au v enit iiin contact cu saange sau alte lichide biologice.
Aceste deseuri se codifica conform HG nr. 856/2002 cu codurile:18.01.04; 18.02.03;
18.01.09; 18.01.02;
- sacii de culoare galbena se folosesc pentru colectarea deseurilor infectioase, de exemplu:
parti anatomice si anatomopatologice (fetusi, placente, material biopsic), tampoane,
comprese imbibate cu sange, sau alte lichide biologice, campuri operatorii, materiale,
instrumente si echipamente medicale de uni ca folosinta, membrane de dializa, pungi de
material plastic pentru colectarea urinei, materiale de laborator. Aceste deseuri se codifica:
18.01.03*; 18.01.06*; 18.01.08*; 18.02.02*; 18.01.10* (* indica faptul ca deseurile sunt
periculoase);
- cutii cu pereti rigizi, se folosesc pentru colectarea deseurilor intepatoare, cum ar fi: seringi
de unica folosinta, ace, catetere, perfuzoare cu tubulatura si ace, lame de bisturiu de unica
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folosinta, sticlarie, deseuri de la sectii de hemodializa. Aceste deseuri se codifica :
18.01.03*, 18.02.02* (* indica faptul ca deseurile sunt periculoase). Asadar din activitatile
medicale rezulta deseuri de tip menajer (deseuri nepericuloase), care se depoziteaza iiin
depozitele de des euri nepericuloase; deseuri periculoase dar la care caracterul periculos
poate fi eliminat prin tratamente de sterilizare, deseuri periculoase care necesita incinerare.
Eliminarea finala a deseurilor medicale periculoase, colectate de pe raza judetului Prahova se
realizeaza prin incinerare in instalatii autorizate.
O alta alternativa privind tratarea deseurilor este reprezentata de neut ralizarea prin sterilizare
termica a des eurilor periculoase medicale la nivelul unitatii sanitare (echipamente proprii),
deseurile tratate, fiind nepericuloase, sunt depozitate in depozitul de deseuri municipale. O astfel
de tratare a deseurilor medicale se realizeaza in instalatia detinuta de Spitalul de Urgenta Ploiesti.
Cantitatea de deseuri medicale periculoase colectata si incinerata in anul 2012 a fost de 460 tone.
In judetul Prahova au fost autorizate, din punct de v edere sanitar si din punct de v edere al
protectiei mediului, doua societati comerciale pentru desfasurarea activitatii de c olectare si
transport a deseurilor medicale: SC Actis Serv SRL Ploiesti si SC Dezinser Serv SRL Ploiesti.
2.4.3.5 Depozite de deseuri
In judetul Prahova, sunt functionale in prezent doua depozite de deseuri conforme urbane la
Boldesti – Scaeni si Valenii de Munte.
Arondarea, in prezent a operatorilor de salubritate din judetul Prahova pentru depozitarea
deseurilor colectate este prezentata in tabelul de mai jos.
Tabel 2-17 Arondarea operatorilor de salubritate la depozitele de deseuri conforme
Nr.
crt.

Operator salubritate

1. S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE
BUCURESTI
2. SC URBAN SA BRASOV
3. S.C.TERMOELECTRICA PLOIESTI S.A
4. SC ITECOL TEHNICA SRL
5. S.C. FLORICON SALUB S.R.L.

6. SC SALUB S.A PLOIESTI

7. S.C. DE GOSPODARIRE LOCALA S.A.
BAICOI

8. SC ROSAL GRUP SRL
9. SERVICIUL PUBLIC ALIMENTARE CU
APA, CANALIZARE SI SALUBRITATE

Depozitare – arondare depozit de deseuri conform
Depozit de deseuri conform Valenii de Munte
Depozit de deseuri conform Valenii de Munte
Depozit de deseuri conform Valenii de Munte
Depozit de deseuri conform Boldesti – Scaeni
Depozit de deseuri conform Boldesti – Scaeni Campina, Breaza, Banesti, Brebu, Cornu, Poiana
Campina, Telega
Depozit de deseuri conform Valenii de Munte - Urlati,
Ceptura, Tomsani
Depozit de deseuri conform Valenii de Munte - Valenii
de Munte
Depozit de deseuri conform Boldesti – Scaeni Boldesti – Scaeni, Comarnic, Albesti Paleologu,
Valea Calugareasca, Targsoru Vechi
Depozit de deseuri conform Valenii de Munte Filipestii de Targ, Paulesti, Scorteni
Depozit de deseuri conform Boldesti – Scaeni Cocorastii-Mislii
Depozit de deseuri conform Boldesti – Scaeni
Depozit de deseuri conform Boldesti – Scaeni
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Nr.
crt.

Operator salubritate

BRAZI
10. S.C. VITALIA SERVICII PENTRU
MEDIU S.R.L.
11. SC MONTSIN GRUP SA

Depozitare – arondare depozit de deseuri conform

Depozit de deseuri conform Boldesti – Scaeni
SC FINECO SA BRASOV

Depozitul de deseuri conform Boldesti - Scaeni a fost construit din fonduri private asigurate de
proprietarul S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu – Tratarea Deseurilor S.R.L. Acesta deserveste
Municipiul Ploiesti si alte localitati ai caror operatori de salubritate au incheiat contracte de
depozitare cu proprietarul depozitului si detine Autorizatia Integrata de Mediu nr. 139 din
11.03.2010.
Depozitul de deseuri conform Valenii de Munte se afla in proprietate publica, fiind construit prin
finatare din fonduri PHARE CES 2000 (finantare din bugetul local, bugetul central si fonduri
europene). In prezent, depozitul de deseuri conform Valenii de Munte este administrat de S.C.
Termoelectrica Ploiesti S.A. prin contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a activitatilor de
explotare a depozitului si a statiei de brichetare deseuri lemnoase adiacenta si detine Autorizatia
Integrata de Mediu nr. 140 din 22.10.2007.
Tabel 2-18 Depozite de deseuri conforme existente in Judetul Prahova
Nr.
Crt.
1.

Detalii infrastructura
Denumire facilitate

Depozit de deseuri conform urban Boldesti Scaeni

Operator

S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU – TRATAREA DESEURILOR
S.R.L.

Locatie

Depozitul ecologic Boldesti Saceni este situat la circa 15 [km] nord de
municipiul Ploiesti, la vest de localitatea Boldesti Scaieni, pe partea stanga a
raului Teleajen.
S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU – TRATAREA DESEURILOR S.R.L.
din surse proprii se afla in curs de ex tindere a depozitului conform pentru
deseuri nepericuloase. Zona propusa pentru extindere este situata la vest de
actualul depozit conform pentru deseuri nepericuloase, fiind delimitat astfel:
• La nord – teren agricol neproductiv si balastiera Boldesti;
• La est – actualul depozit ecologic de deseuri;
• La vest – raul Teleajan;
• La sud – teren apartinand ocolului silvic Ploiesti.
Accesul la depozit se face din DN1A Ploiesti – Valenii de Munte pana in
localitatea Boldesti Scaeni si apoi pe un drum partial betonat.

Orizont de timp privind
capacitatea disponibila

2025

Descriere

Capacitate proiectata de 2.566.530 mc si capacitate disponibila de 1.923.077
mc.
In prezent activitatea de depozitare se realizeaza in ultimul compartiment
disponibil din cele 3 existente care ocupa o suprafata totala de 7,5 [ha].
Primele doua compartimente au fost acoperite temporar cu pamant, iar cel de
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Nr.
Crt.

Detalii infrastructura
al 3-lea compartiment se afla in exploatare.
Depozitul va fi exploatat pe compartimente, umplerea acestora fiind etapizata
si impartita in doua faze principale de operare. Pe masura ce depozitul se
dezvolta, toate compartimentele pline vor fi unite si umplute cu deseuri pana
la cota finala a primei faze de operare. Dupa aceasta prima etapa, depunerea
deseurilor se va face pe intreaga suprafata a depozitului, in vederea atingerii
cotei finale a operarii, care va fi cota de inchidere a depozitului.
Depozitul urban conform Boldesti Scaeni a obtinut acord de mediu pentru
extindere din surse proprii, obiectiv ce se va realiza in concordanta cu
prevederile HG 349/2005 privind depozitarea si prevederile ordinului
757/2004. Extinderea a fost autorizata la o capacitate de 1.316.530 [mc].
Proiectul de extindere vizeaza 2 componente principale:
1.
Ecologizare amplasament;
2.
Extindere depozit conform pentru deseuri nepericuloase
existent.
Suprafata propusa pentru extinderea depozitului conform pentru deseuri
nepericuloase va fi de 7,07 [ha], din care 6,14 [ha] sunt ocupate efectiv de
depozitul propriu-zis.
Depozitul ecologic de deseuri are urmatoarele carcteristici:
 Depozit deseuri → 1316530 [mc];
 Compartiment 1 → 279700 [mc];
 Compartiment 2 → 231700 [mc];
 Compartiment 3 → 128600 [mc];
 Diguri perimetrale → 600 [m];
 Diguri de compartimentare → 400 [m];
 Bazin pentru levigat → 100 [mc];
 Imprejmuire → 700 [m];
 Plantatie de protectie → 700 [ml].

2.

Sursa de finantare

Fonduri private

Denumire facilitate

Depozit de deseuri conform urban Valenii de Munte

Operator

Depozitul este in proprietate publica, fiind concesionat
S.C. TERMOELECTRICA PLOIESTI S.A.

Locatie

Depozitul urban conform Valenii de Munte este amplasat in intravilanul
orasului Valenii de Munte, intr-o fosta cariera de nisip. Depozitul a fost
construit prin Programul PHARE CES 2000, cu finantare din bugetul local,
bugetul central si fonduri europene.
Depozitul de deseuri Valenii de Munte este localizat pe malul stang al raului
Teleajen, la circa 200 de m de albia minora a raului, zona nefiind una
inundabila. La baza versantului stang fiind amenajata o protectie din gabioane
din piatra, in exteriorul imprejmuirii depozitului de deseuri.

Orizont de timp privind
capacitatea disponibila

2025

Descriere

Depozitul urban conform a fost pus in functiune in anul 2006, avand o
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Nr.
Crt.

Detalii infrastructura
capacitate prognozata initial de 200.000 mc in doua alveole. Depozitul este in
curs de extindere, din surse proprii, iar capacitatea disponibila dupa aceasta
operatiune (luata in calcul in proiectul nostru) de 5 00.000 mc si 180.000 mc
capacitate disponibila la nivelul anului 2011. Deseurile se depoziteaza in
alveola in straturi de grosime de 1.5-2 m, fiind apoi acoperite cu un strat de
pamant de 10 – 20 cm grosime si compactate pana la grosimea de 0.8 m.
Extinderea va conduce la ocuparea unei suprafete suplimentare de 10. 450
mp ridicarea cotei minime de depunere laterale stanga si dreapta la, ridicarea
nivelului maxim al calotei, ceea ce conduce la o inaltime maxima de 20.00 m
de deseuri compactate peste digul central si inca 2.00 m grosime strat de
acoperire.
Asadar prin acest profil de depunere se asigura o c apacitate de depozitare
suplimentara de circa 500.000 mc, deci o capacitate finala de 680.000 mc

In cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Prahova” este inclusa
investitia inchiderea depozitului urban neconform Ploiesti. Conform planului de realizare din
proiectul mai sus mentionat inchiderea depozitului se va efectua in anul 2014.
Depozitul de deseuri neconform Ploiesti este amplasat in Municipiul Ploiesti pe centura de Est a
orasului. Depozitul a fost inaugurat in anul 1950 si se afla in proprietate publica apartinand
Primariei Municipiului Ploiesti.
Suprafata depozitului este de circa 31 de ha, impartita in 2 zone, zona noua 5 ha si zona veche 26
de ha, avand in total o capacitate proiectata si depozitata de 2.450 .00 de mc.
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2.5
2.5.1

EVALUAREA SOCIO-ECONOMICA
Profilul Socio-Economic al Romaniei

2.5.1.1 Populatia
Populația României la 1 ianuarie 2012 era de 11,7 3 milioane locuitori în mediul urban (peste
jumătate din total) și 9,6 milioane locuitori în mediul rural. Din cele 320 municipii și orașe 86,3%
aveau sub 50.000 locuitori, iar orașele cu peste 100.000 locuitori dețineau 29,8% din populația țării
și respectiv, 54,3% din cea urbană. Comunele cu populație cuprinsă între 1000-2000 locuitori
reprezentau 80,9% din numărul total al comunelor țării.
La data de 1 iulie 2012 populația țării atingea valoarea de 21.316.420, din care 10.375.200
populație masculină și 10.941.220; repartiția pe medii indică predominarea mediului urban în
defavoarea celui rural: 11.678.600 locuitori în orașe și municipii și, 9.637.820 locuitori în comune.
La nivel național structura pe grupe mari de vârstă indică dominanța grupei 15-59 ani care deține
64,2%, urmată de cea 60 ani și peste, cu 20,8%. Piramida vârstelor la nivel național arată, prin
îngustarea bazei acesteia, reducerea numărului populației tinere, cu implicații demografice și
economice; această evoluție induce schimbări și la nivelul diferitelor subpopulații cum ar fi cea
școlară, cea de vârstă fertilă sau cea în vârstă de muncă.
În România în anul 2012 numărul născuților vii (201,1 mii persoane) a scăzut cu 21,3 mii persoane
față de anul 2009. În ceea ce privește mortalitatea, în ultimii ani, aceasta prezintă creștere
continuă și semnificativă până în prezent. În anul 2012 au decedat 255,5 mii persoane, din care
1,8 mii decese sub 1 an. În ultimii ani, scăderea mortalității infantile este pusă pe seama diminuării
mortalității post-neonatale atât în mediul urban cât și, în cel rural.
Tabel 2-19 Evoluția sporului natural la nivel național, în perioada 2009-2012
Anul

2009

2010

2011

2012

Spor natural - la 1000 locuitori

-1,6

-2,2

-2,6

-2,6

Sursa date: INS 2013

Durata medie de viață în România, în anul 2011 față de 2009, a crescut atât pe total cât și, pe
sexe, fiind 70,1 ani la bărbați și 77,5 ani la femei.
Tabel 2-20 Structura fluxurilor migrației interne urbane și rurale pentru România, determinate de
schimbarea domiciliului
Anul

2009

2010

2011

2012

Total - rată la 1000 locuitori

15,4

21,4

15,2

17,5

6,0

8,2

5,7

6,4

din rural în urban

3

România în cifre – breviar statistic, mai 2013, INS, București
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Anul

2009

2010

2011

2012

din urban în urban

8,2

11,9

8,3

9,2

din rural în rural

7,0

9,3

6,6

7,5

din urban în rural

10,0

13,8

10,1

12,3

Sursa date: INS 2013

În ceea ce privește populația activă, în România, la sfârșitul anilor '90, aceasta se ridica la peste
11 milioane persoane, valoare care a scăzut până în anul 2000, după care a oscilat în jurul valorii
de 10 milioane pentru ca, în anul 2012 să ajungă la 9.964 mii persoane. Pentru anul 2012 grupa
de vârstă 15-64 ani deținea 96,2% din totalul populației active. În anul 2011 s-a înregistrat cea mai
mică valoare a populației active respectiv, 9.138 mii persoane.
La nivel național populația ocupată în anul 2012 cuprindea 55,3% bărbați, iar în ceea ce privește
structura pe medii 54,8% aparținea mediului urban. Repartizarea populației ocupate pe sectoarele
de activitate ale economiei naționale indică pentru anul 2012, creșterea numărului persoanelor
ocupate în sectorul agricol (+2,7%). Totuși, situația economică dificilă s-a reflectat în numărul
mediu al salariaților, care a scăzut în 2011 față de 2010 cu 27,3 mii persoane.
Pentru România numărul șomerilor (701 mii persoane) în anul 2012 a fost în scădere față de 2011
(-4,0%) și de 2010 (-3,3%) și, aproximativ o treime era reprezentată de grupa tinerilor 15-25 ani.
Tabel 2-21 Populatia stabila pe regiuni de dezvoltare la 1 ianuarie 2000-2012
Nr. persoane
Regiunea
CENTRU

Regiunea
NORDEST

Regiunea
SUD-EST

Regiunea
SUDMUNTENIA

Regiunea
BUCURESTI
- ILFOV

Regiunea
SUDVEST
OLTENIA

Regiunea
VEST

Anul

ROMANIA

Regiunea
NORDVEST

2000

22455485

2849982

2644115

3820101

2936219

3471322

2285544

2403632

2044570

2001

22430457

2844430

2642475

3831216

2934890

3467375

2272972

2399333

2037766

2002

21833483

2762565

2551234

3743950

2872007

3383573

2213782

2348337

1958035

2003

21772774

2750406

2548331

3746330

2863406

3368615

2208150

2336018

1951518

2004

21711252

2743281

2543512

3742868

2855044

3350248

2208254

2325020

1943025

2005

21658528

2742676

2533421

3735512

2849959

3338195

2209768

2313903

1935094

2006

21610213

2729181

2534378

3734946

2843624

3321392

2215701

2301833

1929158

2007

21565119

2729256

2524176

3727910

2834335

3304840

2232162

2285733

1926707

2008

21528627

2724176

2524628

3722553

2825756

3292036

2242002

2270776

1926700
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Regiunea
CENTRU

Regiunea
NORDEST

Regiunea
SUD-EST

Regiunea
SUDMUNTENIA

Regiunea
BUCURESTI
- ILFOV

Regiunea
SUDVEST
OLTENIA

Regiunea
VEST

Anul

ROMANIA

Regiunea
NORDVEST

2009

21498616

2721468

2526062

3717621

2818346

3279786

2253093

2257752

1924488

2010

21462186

2719719

2524418

3712396

2811218

3267270

2261698

2246033

1919434

2011

21413815

2717532

2522692

3703283

2802532

3253712

2267419

2232814

1913831

2012

21355849

2712188

2519787

3700695

2791190

3239247

2264865

2220224

1907653

Sursa: INS Baza de date TEMPO;

Grafic, dinamica populatiei stabile la 1 ianuarie pe regiunile de dezvoltare in perioada 2000 – 2012
este prezentata mai jos:
Figura 2-2 Populatia stabila pe regiuni de dezvoltare la 1 ianuarie 2000-2012

Populatia stabila pe regiuni de dezvoltare la 1 ianuarie 2000-2012
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Regiunea BUCURESTI - ILFOV
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Sursa: Reprezentare grafica a Consultantului pe baza de informatii INS Baza de date TEMPO
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2.5.1.2 Organizarea administrativa a teritoriului
Din punct de vedere administrativ-teritorial, Romania cuprinde 320 orase (din care 103 municipii) si
2.861 de comune si 12.957 sate (conform Anuarului Statistic al Romaniei 2012). Municipiile,
orasele si comunele sunt grupate in 41 de j udete care, impreuna cu capitala tarii, municipiul
Bucuresti, corespund nivelului statistic NUTS III.
Tabel 2-22 Organizarea administrativa a teritoriului pe regiuni de dezvoltare, la 31 decembrie 2011

Suprafata
totala
(km2)

Municipii
(numar)

238391

320

Nord vest

34159

Centru

Comune
(numar)

Sate
(numar)

103

2861

12957

43

15

403

1800

34100

57

20

357

1788

Nord - Est

36850

46

17

506

2414

Sud - Est

35762

35

11

355

1448

Sud - Muntenia

34453

48

16

519

2019

Bucuresti - Ilfov

1821

9

1

32

91

Sud - Vest Oltenia

29212

40

11

408

2070

Vest

32034

42

12

281

1327

Regiuni de dezvoltare
Total

Orase
(numar)

Sursa: Anuarul Statistic al Romaniei 2012

Din punct de v edere teritorial, suprafata cea mai mare revine regiunii Nord Est care ocupa
15,46% din teritoriul national, suprafata cea mai mica revenind regiunii Bucuresti – Ilfov cu o
pondere de 0,76%.
In ceea ce priveste numarul de o rase si municipii, pe pr imul loc (in ordine descrescatoare) se
afla regiunea Centru cu 57 localitati de acest tip.
Ilustrarea grafica a celor doua afirmatii de mai sus este prezentata mai jos:
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Figura 2-3 Suprafata regiunilor de dezvoltare a Romaniei, (km2)

Sursa: Reprezentare grafica a Consultantului pe baza de informatii ASR 2012
Figura 2-4 Distributia teritoriala a localitatilor pe regiuni de dezvoltare, 31 dec 2011

Sursa: Reprezentare grafica a Consultantului pe baza de informatii ASR 2012
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2.5.1.3 Cresterea economica
In perioada 2000 – 2010 Romania a cunoscut o perioada caracterizata de doua trenduri astfel:


Un trend vizibil constant crescator in perioada 2000 – 2008, cu o crestere medie anuala a
PIB pentru aceasta perioada de 25,99 %



Un trend descrescator in anul 2009 urmat de o usoare crestere in 2010 (cu 4,5% fata de
2009).

Criza economica mondiala ce a caracterizat finele primului deceniu al secolului XXI a afectat si
economia nationala.
Tabel 2-23 Evolutia Produsului Intern Brut national si regional in perioada 2000 -2010, preturi curente
PRODUSUL
INTERN BRUT
REGIONAL
(milioane lei
preturi curente)
Anul

CAEN Rev.1

CAEN Rev.2

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2008

2009

2010

80984.6

117945.8

152017.0

197427.6

247368.0

288954.6

344650.6

416006.8

514700.0

514700.0

501139.4

523693.3

Nord - Vest

9448.8

13954.3

18439.1

23715.3

29852.5

34323.1

40806.2

50724.1

57937.1

58638.8

57900.2

59292.5

Centru

9853.7

14218.8

18671.9

23990.4

29095.8

33143.2

40291.2

49416.7

57586.8

57303.0

57100.9

59120.1

Nord - Est

9592.6

14641.9

18930.9

24415.5

29430.2

33265.8

38429.9

45990.1

54940.9

55021.9

54408.4

55669.0

Sud - Est

9426.5

13807.1

18035.8

22922.8

29843.3

32852.1

38508.7

44273.0

55865.9

53851.1

52706.0

56339.5

Sud - Muntenia

9902.4

14695.0

18944.5

24499.3

31439.1

36855.4

44301.4

52013.5

65451.8

64535.4

65141.8

66114.8

Bucuresti - Ilfov

17869.2

24441.3

31274.4

40326.8

50573.1

65307.1

77710.5

95798.2

130521.7

134162.6

124288.8

131579.2

Sud - Vest Oltenia

7182.6

10675.1

12677.6

17580.1

21709.7

23920.5

28589.2

34419.6

41921.9

40340.2

39953.8

41941.2

Vest

7600.0

11401.3

14913.4

19822.3

25254.1

29081.7

35788.9

42995.7

50020.5

50393.4

49200.2

52983.3

Regiunea
Total

Sursa: Anuarul Statistic al Romaniei 2012

In ceea ce priveste variatia PIB national de la un an la altul, in intervalul analizat constatam ca cea
mai mare crestere a fost inregistrata in anul 2001 fata de anul 2000 (crestere cu 45,64%), in anul
2009 inregistrandu-se, cum spuneam mai devreme, o scadere de 2,63 % cu o usoara redresare in
anul 2010 (o crestere cu 4,5 % fata de 2009).
Figure 2-5 Dinamica PIB national si regional, 2000 - 2010, preturi curente

Sursa: Reprezentare grafica a Consultantului pe baza de informatii ASR 2012
Pagina 74

Tabel 2-24 Variatia Produsului Intern Brut national in perioada 2000 -2010, variatie procentuala preturi
curente

523693.3
4.50%

2010

501139.4
-2.63%

2009

514700.0
23.72%

2008

514700.0
23.72%

2008

416006.8
20.70%

2007

344650.6
19.28%

2006

288954.6
16.81%

2005

247368.0
25.30%

2004

197427.6

2003

CAEN Rev.2

29.87%

2002
152017.0
28.89%

2001
117945.8
45.64%

variatie procentuala PIB anuala

80984.6

Total (mil. lei, preturi curente)

-

Anul =>

CAEN Rev.1

2000

PIB

Sursa: Variatii determinate de Consultant pe baza datelor preluate din Anuarul Statistic al Romaniei 2012

Reprezentam grafic aceasta variatie pentru perioada 2000 – 2010 mai jos:
Figure 2-6 Variatie anuala procentuala a PIB national, 2000 - 2010, preturi curente

Sursa: Reprezentare grafica a Consultantului pe baza de informatii ASR 2012

In ceea ce priveste PIB pe locuitor, trendul pentru perioada 2000 – 2010 a fost similar cu cel al
dinamicii PIB national, respectiv indicatorul a cunoscut o crestere constanta in perioada 2000 –
2008, urmata de o scadere in 2009, respectiv o crestere in anul 2010.
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Tabel 2-25 Evolutia Produsului Intern Brut pe locuitor in perioada 2000 - 2010, preturi curente

PIB/ locuitor
(Lei/ locuitor)
3609.7
5263.5
6974.9
9084.0
11413.5
13362.8
15967.6
19315.4
23934.6
23341.4
24435.9

Anul
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Sursa: Anuarul Statistic al Romaniei 2012

Figure 2-7 Evolutia Produsului Intern Brut pe locuitor in perioada 2000 - 2010, preturi curente

Sursa: Reprezentare grafica a Consultantului pe baza de informatii ASR 2012

Referitor structura Produsului Intern Brut, respectiv contributia ramurilor nationale la crearea
acestui agregat, constatam o m odificare a ponder ilor ramurilor in perioada 2000 – 2011.
Mentionam ca in acest interval s-a realizat si o reconfigurare a Codurilor CAEN astfel incat
comparatiile evolutive pentru perioada 2000 – 2008 cu perioada 2008 – 2011 este facuta prin
asimilarea unor ramuri.
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Tabel 2-26 Produsului Intern Brut pe resurse in perioada 2000 – 2011 (milioane lei, preturi curente)
Ramura

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

CAEN Rev.1
Agricultura, vânatoare si
silvicultura
Pescuit si piscicultura

Ramura

2008

2009

2010

34126.4

32297.8

29874.2

36438.6

118239.8 120637.4 148553.1

160927.9

CAEN Rev.2
8770.5

15634.8

17280.6

22833.5

31041.2

24278.0

26845.8

23966.3

2.9

6.8

8.7

14.0

13.8

13.8

16.1

25.9

34081.9 Agricultura, silvicultura si pescuit
44.4

Industrie 1)

21107.0

31247.4

41095.5

48778.1

61627.2

71731.2

Industria extractiva; industria
prelucratoare;
producția si furnizarea de
energie electric
si termica, gaze, apa calda si
84556.0 101148.0 118486.0
aer condiționat;
distribuția apei; salubritate,
gestionarea
deseurilor, activitați de
decontaminare

Constructii

3892.5

6237.3

8648.8

11318.4

14649.0

18865.2

25547.8

37923.8

54628.2 Constructii

Comert

7975.3

10620.6

12919.1

17512.0

22349.9

28131.1

35007.8

43026.0

54549.8

56130.6

52809.4

47762.3

47563.4

transport si depozitare; hoteluri si
restaurante

99593.8

94359.5

69740.4

62764.2

Informații si comunicații

20047.9

19520.6

17811.8

17917.4

11425.0 Intermedieri financiare si asigurari

11407.3

11250.1

11681.0

14170.3

Comerț cu ridicata si cu
amanuntul;
repararea autovehiculelor si
motocicletelor;

Hoteluri si restaurante

1705.5

2037.9

2730.0

3114.2

3803.6

5089.9

6621.5

7817.3

8727.3

Transport, depozitare si
comunicatii

7598.7

11302.3

14479.4

19470.1

24827.0

29345.8

34803.3

43532.5

51485.4

Intermedieri financiare

3220.3

4067.6

3857.2

3685.5

5592.9

5826.4

6181.6
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7923.1

Ramura

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

CAEN Rev.1
Tranzactii imobiliare, închirieri si
activitati de servicii prestate în
principal întreprinderilor

Ramura

2008

2009

2010

31671.5

32699.0

46250.9

47449.7

19739.5

20044.0

24716.8

30599.8

55789.9

55668.2

56607.7

55110.2

11788.8

11693.1

13398.8

14385.3

CAEN Rev.2
11034.9

14581.8

21558.3

25531.8

30938.6

39901.7

49377.5

61043.2

Administratie publica si aparare

3809.6

4542.7

6059.5

12329.3

11604.8

14613.0

16015.5

19567.1

Învatamânt

2102.3

3489.2

4431.4

6104.6

8345.7

9744.5

10924.5

12079.1

Sanatate si asistenta sociala

1516.9

2351.6

3853.8

4949.4

6137.6

7692.1

8372.4

10304.0

71652.3 Tranzactii imobiliare
Activitați profesionale, stiințifice si
tehnice; activitați de servicii
administrative si
activitați de servicii suport
Administrație publica si aparare;
22169.9
asigurari
sociale din sistemul public;
17340.0
învațamânt;
13945.3 sanatate si asistența sociala
Activitați de spectacole, culturale
si recreative;
reparații de produse de uz casnic
si alte servicii

Valoare adaugata bruta
Impozite pe produs 2)

72736.4 106120.0

136922.3

175640.9 220931.3 255232.7 304269.8 368356.3 458535.5 Valoare adaugata bruta

8337.1

11686.4

15702.2

21644.2

25322.8

33126.1

38711.5

48028.1

912.0

905.0

986.2

1381.2

2531.7

2685.7

3238.8

1210.2

Subventii pe produs

-1000.9

-765.6

-1593.7

-1238.7

-1417.8

-2089.9

-1569.5

-1587.8

Produs intern brut (PIB)

80984.6 117945.8

152017.0

Drepturi asupra importurilor
(taxe vamale)

56415.6 Impozite pe produs 1)
1192.3

Drepturi asupra importurilor
(taxe vamale)

-1443.4 Subventii pe produs

197427.6 247368.0 288954.6 344650.6 416006.8 514700.0 Produs intern brut

Sursa: Anuarul Statistic al Romaniei 2012
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458535.5 450979.1 466397.0 487326.8
56415.6

50442.9

57516.7

67503.5

1192.3

923.2

1958.6

2705.4

-1443.4

-1205.8

-2179.0

-827.3

514700.0 501139.4 523693.3

556708.4

Constatam astfel, ca in intervalul analizat, sectorul primar agricultura, silvicultura si pescuitul au
regresat de l a o ponde re de 10, 83% in constituirea PIB la nivelul anului 2000 l a 6,55 % in anul
2011.
Industria a cunoscut o usoara crestere din punct de vedere a contributiei in formarea PIB, de la
26,06% in anul 2000 pana la 28,91% in anul 2011.
Domeniul constructiilor a cunoscut o crestere considerabila a ponderii in constituirea agregatului,
crescand cu 3,74 puncte procentuale in intervalul analizat, de la 4,81% in anul 2000 pana la 8,54%
in anul 2011.
In ceea ce priveste utilizarea PIB, prezentam mai jos sub forma tabelara distributia acestui agregat
in perioada 2000 - 2011
Remarcam in aceasta perioada o diminuare a ponderii consumului final efectiv de la 85,93 % in
anul 2000 pana l a 78,40% in anul 2011. Aceasta scadere este determinata de o s cadera a
consumurilor finale individuale ale gospodariilor populatiei (cu 1,15 puncte procentuale) dar si de
scaderea consumului final colectiv al administratiilor publice (cu 7,51 puncte procentuale).
Formarea bruta a capitalului fix a inregistrat o crestere in perioada analizata nu doar valoric ci si
procentual (pondere in total utilizare PIB) de la 18,82% in anul 2000 la 27,34 % in anul 2011
Tabel 2-27 Produsului Intern Brut pe categorii de utilizari in perioada 2000 – 2011 (milioane lei, preturi
curente)
Anul
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Produsul intern brut

80984.6

117945.8

152017.0

197427.6

247368.0

288954.6

344650.6

416006.8

514700.0

501139.4

523693.3

556708.4

Consumul final
efectiv

69587.4

100731.7

127118.8

168818.7

211054.6

251038.1

294867.6

344937.0

420917.5

404275.5

419801.2

436485.0

Consumul final
individual efectiv al
gospodariilor populatiei

62402.4

92177.3

116895.7

149395.8

191499.0

226928.7

268441.3

313223.3

381108.1

360402.1

382446.2

401336.8

7185.0

8554.4

10223.1

19422.9

19555.6

24109.4

26426.3

31713.7

39809.4

43873.4

37355.0

35148.2

15245.2

24171.4

32366.5

42496.6

53850.3

68526.6

88272.0

125645.3

164279.4

122441.9

129421.8

144558.2

444.6

2014.8

1079.6

873.6

4701.1

-1240.0

2916.3

3213.4

-3382.5

4695.5

4476.8

5351.2

-4292.6

-8972.1

-8547.9

-14761.3

-22238.0

-29370.1

-41405.3

-57788.9

-67114.4

-30273.5

-30006.5

-29686.0

Consumul final
colectiv efectiv al
administratiilor publice
Formarea bruta de
capital fix
Variatia stocurilor
Exportul net 1)

Sursa: Anuarul Statistic al Romaniei 2012
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2.5.1.4 Inflatia
In perioada 2001 – 2012, rata inflatiei in Romania a avut o di namica diferita, trendul general
(median), avand in vedere capetele intervalului, fiind unul descendent. Comparand cu rata inflatiei
la nivelul Uniunii Europene dar si cu cea inregistrata in zona euro in acelasi interval, rata inflatiei in
Romania a fost intotdeauna peste media celor doua zone de comparatie.
Datele punctuale sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Tabel 2-28 Rata inflatiei in Romania, Uniunea Europeana si zona euro, 2001 - 2013

Anul
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Romania
%
34.5
22.5
15.3
11.9
9.1
6.6
4.9
7.9
5.6
6.1
5.8
3.4

Uniunea Europeana (conform
structurii la data respectiva)
%
2.2
2.1
2
2
2.2
2.2
2.3
3.7
1
2.1
3.1
2.6

Zona euro (conform structura la
data respectiva)
%
2.3
2.2
2.1
2.1
2.2
2.2
2.1
3.3
0.3
1.6
2.7
2.5

Sursa: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Figure 2-8 Rata inflatiei in Romania, Uniunea Europeana si zona euro, 2001 - 2013

Sursa: Reprezentare grafica Consultant pe baza informatiilor Eurostat
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Insa, o analiza pe segmente ale intervalului arata particularitati ale indicatorului determinat pentru
Romania astfel:
 Daca in prima parte a intervalului rata inflatiei a avut valori cuprinse intre 9,1 % si 34,5 %
(descrescator intre aceste valori intre 2001 si 2005);
 In anul 2007 a inregistrat una dintre valorile cele mai mici ale intervalului;
 In anul 2008 indicatorul a cunoscut o noua crestere;
 La finalul intervalului valorile au scazut spre 3,4 %.
Daca facem o c omparatie cu media europeana in anul 2012, rata inflatiei in Romania s-a situat
peste valorile indicatorului inregistrat in Uniune si zona euro dar si in tari precum Franta (2,2%),
Germania (2,1%), Bulgaria (2,4%), insa a avut valori sub media inregistrata in state precum
Ungaria (5,7%), Estonia (4,2%).
2.5.1.5 Ocuparea si castigurile salariale
In anul 2011 numarul total al populatiei ocupate din Romania a fost de 8366 mii persoane,
reprezentand o pondere de 39,07% in total populatie Romania. Analizand intervalul 2005 – 2011,
media ponderii populartiei ocupate in total populatie Romania a avut oscilatii intre 38,74% in anul
2005 si 40,63% cand a fost atins varful perioadei.
Tabel 2-29 Populatie ocupata – total si pondere la nivel national. 2005 - 2011

Anul
Populatie Romania
(mii loc)
Populatie ocupata (mii
loc)
% populatie ocupata
din total populatie pe
Romania

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

21659

21610

21565

21529

21499

21462

21414

8390

8469

8726

8747

8411

8371

8366

38.74%

39.19%

40.46%

40.63%

39.12%

39.00%

39.07%

Sursa: determinari consultant pe baza de informarii INS si ASR 2012
In ceea ce priveste ocuparea pe ac tivitati ale economiei nationale, prezentam in continuare
dinamica pentru perioada 2005 – 2011, cu mentiunea ca in anul 2008 odat a cu actualizarea
codului CAEN structura pe activitati a suferit modificari. Din acest motiv, in tabelul de mai jos sunt
prezentate valorile corespunzator codurilor CAEN rev1 pentru perioada 2005 – 2008, respectiv
CAEN rev2 pentru perioada 2008 – 2011.
Pe durata intregului interval analizat, preponderent forta de munca a fost ocupata in:
 agricultura si ramurile derivate – cu ponderi osciland intre 27,52% si 31,87% (maxim atins
in 2005);
 industrie - cu ponderi osciland intre 20,70 % si 23,52 % (maxim atins in 2005).
ramuri urmate de:
 comert – cu ponderi variind intre 13,20% si 13,83% (maxim atins in 2011);
 constructii - cu ponderi osciland intre 5,52 % si 7,91 % (maxim atins in 2008).
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Tabel 2-30 Populatia ocupata civila, pe activitati ale economiei nationale, 2005 - 2011
UM: Mii persoane
Activitatea (sectiuni CAEN
Rev.1)

2005

2006

2007

20081)

Total

8390

8469

8726

Agricultura

2674

2514

4

Silvicultura, exploatare
forestiera si economia
vânatului
Industrie
Constructii
Comert
Hoteluri si restaurante
Transport si depozitare
Posta si telecomunicatii
Activitati financiare, bancare si
de asigurari
Tranzactii imobiliare si alte
servicii

2008

2009

2010

8747

Total

8747

8411

8371

2462

2418

Agricultura, silvicultura si pescuit

2407

2411

2440

4

3

3

1973

1969

1958

1919

Industrie

1981

1774

1733

463

513

594

680

692

626

628

1038

1118

1200

1170

1168

1138

1140

115
7

133
418

134
453

156
478

162
471

162
422

125
419

133
426

138
434

Constructii
Comert cu ridicata si cu amanuntul;
repararea autovehiculelor si
motocicletelor
Hoteluri si restaurante
Transport si depozitare

175
4
611

90

95

109

116

Informatii si comunicatii

132

125

134

136

386

440

486

523

Intermedieri financiare si asigurari

117

114

133

130

430

426

429

430

Tranzactii imobiliare

47

49

31

30

166

164

156

161

217

207

204

228

220

230

432
402

413
408

390
406

385
374

62

67

63

59

120

141

150

130

Administratie publica

370

389

394

409

Învatamânt
Sanatate si asistenta sociala

238

231

248

223

Celelalte activitati ale
economiei nationale

201
1
836
6
244
2

Activitatea (sectiuni CAEN Rev.2)

Activitati profesionale, stiintifice si
tehnice
Activitati de servicii administrative si
activitati de servicii suport
Administratie publica si aparare;
asigurari sociale din sistemul public
Învatamânt
Sanatate si asistenta sociala
Activitati de spectacole, culturale si
recreative
Alte activitati de servicii

204

Sursa: ASR 2012, Balanta fortei de munca - la sfârsitul anului.Echivalare consultant activitati pentru
comparabilitate
Figure 2-9 Populatia ocupata civila, pe activitati ale economiei nationale, perioada 2008 - 2011

Sursa: reprezentare Consultant pe baza informatii ASR 2012
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197

In ceea ce priveste somajului pe macroregiuni si regiuni de dezvoltare, in tabelul de mai jos sunt
prezentate valorile pentru somajul de l unga durata. Avand in vedere media aritmetica a ac estor
valori, constatam ca pozitia fruntasa intre regiuni (in ordine crescatoare a ratei) este ocupata de
regiunea Bucuresti – Ilfov, iar intre macroregiuni locul intai este ocupat de Macroregiunea 4 avand
cea mai mica rata a somajului de lunga durata (peste 12 luni), respectiv Macroregiunea 2 care are
cea mai mica rata medie a somajului de lunga durata pentru tineri.
Tabel 2-31 Dinamica somajului de lunga durata in teritoriu (macroregiuni si regiuni de dezvoltare),
2005 - 2011
Anul
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Rata somajului de lunga durata
Areal (teriotoriu national, macriregiune, regiune de dezvoltare)
MACROREGIUNEA 1
12 luni si peste
pentru tineri (6 luni si peste)

3.80%

4.30%

2.80%

2.20%

2.70%

3.40%

3.50%

12.30%

13.80%

12.50%

9.00%

10.90%

15.80%

18.80%

Nord - Vest
12 luni si peste
pentru tineri (6 luni si peste)

3.10%

3.00%

1.80%

1.10%

1.40%

2.30%

2.20%

11.60%

12.00%

8.50%

5.90%

6.30%

11.10%

12.60%

4.50%

5.60%

3.90%

3.40%

4.10%

4.60%

5.00%

13.10%

15.60%

16.70%

11.80%

15.00%

21.20%

25.50%

3.50%

3.80%

3.30%

2.40%

2.10%

2.60%

3.30%

11.30%

13.60%

13.50%

10.00%

9.10%

11.80%

13.40%

3.00%

2.90%

2.60%

1.80%

1.90%

2.10%

2.10%

10.50%

11.20%

9.80%

7.10%

8.60%

7.80%

7.80%

4.20%

5.00%

4.40%

3.30%

2.40%

3.40%

5.10%

12.30%

16.90%

18.50%

14.20%

9.80%

18.30%

22.80%

4.90%

4.20%

3.30%

2.30%

1.80%

2.00%

2.60%

16.60%

15.00%

13.30%

11.20%

9.80%

13.90%

15.50%

5.40%

5.50%

4.20%

3.20%

2.80%

3.20%

4.40%

17.10%

17.90%

14.70%

12.50%

12.20%

19.30%

21.70%

4.10%

2.20%

2.00%

1.00%

0.40%

0.20%

0.30%

15.70%

8.20%

10.00%

8.20%

4.40%

1.50%

3.30%

Centru
12 luni si peste
pentru tineri (6 luni si peste)
MACROREGIUNEA 2
12 luni si peste
pentru tineri (6 luni si peste)
Nord - Est
12 luni si peste
pentru tineri (6 luni si peste)
Sud - Est
12 luni si peste
pentru tineri (6 luni si peste)
MACROREGIUNEA 3
12 luni si peste
pentru tineri (6 luni si peste)
Sud - Muntenia
12 luni si peste
pentru tineri (6 luni si peste)
Bucuresti - Ilfov
12 luni si peste
pentru tineri (6 luni si peste)
MACROREGIUNEA 4
12 luni si peste
pentru tineri (6 luni si peste)

4.00%

4.10%

3.30%

2.60%

1.80%

2.10%

3.00%

12.60%

14.40%

14.10%

12.00%

12.30%

10.40%

12.90%
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Anul
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

4.10%

4.50%

3.50%

2.60%

1.60%

2.40%

3.40%

13.20%

18.10%

16.30%

12.00%

12.90%

9.20%

12.40%

3.80%

3.50%

3.00%

2.70%

2.10%

1.80%

2.50%

pentru tineri (6 luni si peste)
11.90%
Sursa: Anuarul Statistic al Romaniei 2012

10.00%

11.60%

12.00%

11.40%

12.20%

13.60%

Sud - Vest Oltenia
12 luni si peste
pentru tineri (6 luni si peste)
Vest
12 luni si peste

2.5.1.6 Structura veniturilor si cheltuielilor pe gospodarii
Perioada analizata pentru veniturile si cheltuielile populatiei Romaniei este 2005 -2011. Sursa
informatiilor analizate este Institutul National de Statistica.
In valoare absoluta, veniturile pe g ospodarie au av ut o c restere cu 99,41%. Ca pondere in
structura veniturilor pe gospodarie, veniturile banesti depasesc in medie 80 %, varful procentual
fiind atins in anul 2010 cu o pondere de 83,88% fata de 79,60% in anul 2005.
Castigurile salariale au reprezentat in medie 49,85% din total venituri pe g ospodarie la nivel
national, ponderea cea mai mare inregistrata fiind in anul 2008.
Tabel 2-32 Veniturile totale medii lunare pe gospodarie, 2005 - 2011

UM: lei
Ani
Categorii de venituri,
intrari de bani si in
natura
Venituri totale

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1212.18

1386.32

1686.74

2131.67

2315.99

2304.28

2417.26

Venituri banesti
din care:
Salarii brute si alte
drepturi salariale
Venituri din agricultura

964.93

1118.75

1368.75

1770.97

1937.45

1932.84

1974.61

573.16

684.05

865.92

1110.22

1179.27

1136.75

1176.13

47.85

50.59

48.07

53.29

57.34

64.08

75.7

Venituri in natura

247.25

267.57

317.99

360.7

378.54

371.44

442.65

Sursa: Institutul National de Statistica
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Figure 2-10 Veniturile totale medii lunare pe gospodarie, 2005 - 2011

Sursa: Reprezentare Consultant pe baza informatiilor de la Institutul National de Statistica

In continuare este prezentata dinamica veniturilor totale lunare medii si structura acestora in
intervalul 2005 – 2011. Trendul in timp a acestui indicator in valori absolute ilustreaza o crestere
aproape constanta de la 412,55 lei in 2005 pana la 839,53 lei in 2011, singura exceptie in aceasta
tendinta generala fiind anul 2010.
Tabel 2-33 Veniturile totale medii lunare pe o persoana, 2005 - 2011

UM: lei
Ani

Categorii de venituri,
intrari de bani si in natura

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Venituri totale

412,55

473,29

577,71

731,53

797,26

795,31

839,53

328,4

381,94

468,8

607,75

666,95

667,11

685,79

195,07

233,53

296,58

381

405,96

392,34

408,48

16,28

17,27

16,46

18,29

19,74

22,12

26,29

12,25

13,52

12,32

13,15

14,24

15,52

18,88

65,77

74,14

91,96

133,26

160,67

168,45

170,95

4,28

4,28

5,23

5,99

6,96

6,41

5,75

Venituri banesti
Salarii brute si alte
drepturi salariale
Venituri din agricultura
Venituri din vanzari de
produse agroalimentare,
animale si pasari
Pensii
Prestatii de asistenta
sociala si alte prestatii
Venituri din proprietate
Contravaloarea veniturilor
in natura obtinute de
salariati si beneficiarii de
prestatii sociale

1,8

1,88

1,12

2,32

1,56

1,28

1,05

12,65

15,83

17,64

22,43

20,9

15,08

15,35

Contravaloarea consumului
din resurse proprii

71,5

75,52

91,27

101,36

109,41

113,12

138,39

Sursa: Institutul National de Statistica
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In ceea ce priveste veniturile totale medii lunare pe persoana la nivel national, in intervalul analizat
veniturile banesti au cea mai mare pondere variind intre minimul de 79,6% inregistrat in anul 2005
si 83,88% in anul 2010.
Urmatoarea categorie de v enituri din structura veniturilor totale medii pe per soana o r eprezinta
contravaloarea consumului din resurse proprii ce variaza intre 13,72 % in anul 2009 s i 17,33%
maxim inregistrat in anul 2005.
Figura 2-11 Veniturile totale medii lunare pe o persoana, 2005 - 2011

Sursa: Reprezentare Consultant pe baza informatii de la Institutul National de Statistica

In structura cheltuielilor totale medii pe gospodarie la nivel national in intervalul 2005 – 2011
ponderea cea mai mare o au c heltuielile banesti cu o medie de 83 ,20% in intervalul analizat, in
timp ce contravaloarea consumului din resurse proprii reprezinta componenta cealalta a
cheltuielilor totale ale godpodariei.
Mai jos sunt prezentate punctual datele principalelor categorii de cheltuieli din structura cheltuielilor
totale medii pe gospodarie in Romania intre 2005 – 2011.
Tabel 2-34 Structura cheltuieli totale medii lunare pe gospodarie, 2005 - 2011
UM: lei

Ani
Categorii de cheltuieli,
iesiri de bani si in natura

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total

1149,33

1304,66

1541,96

1915,19

2047,33

2062,95

2183,76

Cheltuieli banesti

939,24

1083,46

1275,47

1619,83

1729,49

1735,21

1785,3

Cheltuieli de consum
Cheltuieli pentru plata
serviciilor
Impozite, contributii,
cotizatii, taxe
Alte cheltuieli banesti

720,27

815,46

946

1185,33

1275,03

1286,29

1320,83

207,59

239,97

272,46

331,1

364,95

374,23

383,91

143,75

175,94

231,28

303,17

332,32

324,48

352,09

11,93

13,71

17,85

24,18

27,69

25,83

27,33
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Contravaloarea consumul
din resurse proprii

210,09

221,2

266,49

295,35

317,84

327,74

398,46

Sursa: Institutul National de Statistica

Cheltuielile de consum ale gospodariilor in Romania au o pondere peste 60 % in fiecare dintre anii
perioadei analizate, minimul si maximul procentual fiind inregistrate in anul 2011 (60,48%)
respectiv anul 2005 (62,67%), dinamica in intervalul analizat nefiind una total ascendenta sau
descendenta.
Nuantam ca ponderea cheltuielilor pentru servicii este de doar 17,85 % (media intervalului).
In ceea ce priveste structura cheltuielilor totale medii pe persoana in Romania intre 2005 – 2011,
cheltuielile banesti au cea mai mare pondere, diferenta medie de 16,80% (media intervalului) fiind
reprezentate de contravaloarea consumului din resurse proprii.
Tabel 2-35 Structura cheltuieli totale medii lunare pe persoana, 2005 – 2011
UM: lei
Categorii de cheltuieli,
iesiri de bani si in natura

Ani
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total

391,16

445,42

528,12

657,24

704,77

712,02

758,43

Cheltuieli banesti

319,66

369,9

436,85

555,88

595,36

598,9

620,04

Cheltuieli pentru alimente si
bauturi consumate

90,01

98,98

116,01

145,88

156,84

157,49

165,52

84,47

97,49

114,68

147,27

156,44

157,3

159,88

5,58

10,91

9,08

13,52

9,11

10,37

5,91

Cheltuieli pentru
cumpararea marfurilor
nealimentare
Cheltuieli pentru investitii
Cheltuieli de productie
Impozite, contributii,
cotizatii, taxe

5,99

5,92

6,75

8,91

8,43

8

8,52

48,92

60,07

79,21

104,04

114,4

111,99

122,29

Contravaloarea consumul
din resurse proprii

71,5

75,52

91,27

101,36

109,41

113,12

138,39

Produse nealimentare

0,07

0,08

0,08

0,18

0,14

0,16

0,16

Sursa: Institutul National de Statistica

In structura cheltuielilor totale medii per capita, cheltuielile banesti sunt destinate unor categorii de
cheltuieli precum:


Cheltuieli pentru alimente si bauturi – cea mai mare cota in totalul cheltuielilor – cu o
pondere in cheltuieli totale variind intre 21,82% (2011) si 23,01% (2005);



Cheltuieli pentru cumpararea marfurilor nealimentare – a caror variatie in interval este
oscilanta avand maxima de 22,41% in 2008 si minima de 21,08% in anul 2011;



Cheltuielile pentru investitii au o pondere foarte mica situandu-se in interval intre 0,78% dar
cu o pondere maxima de pana la 2,45%.
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2.5.2

Profilul Socio-Economic al judetului Prahova

2.5.2.1 Populatia
2.5.2.1.1 Incadrarea judetului in Regiunea Sud - Muntenia
Populatia Regiunii Sud Muntenia la 1 ianuarie 1997 era de 3,504,998 locuitori, la 1 ianuarie 2002
era de 3,383,573 locuitori, iar la 1 ianuarie 2012 de 3,239,247 locuitori, reprezentand 15,52%,
15,50%, respectiv 15,17% din populatia Romaniei. In intervalul 1997 – 2012 populatia din
Regiunea Sud Muntenia a i nregistrat o s cadere medie anuala de 7, 84 % (scadere absoluta de
265.751 persoane), tendinta regasita la nivelul intregii tari (- 0,37%).
Ritmul dinamicii populatiei in acest interval la nivel national este comparabil cu cel inregistrat la
nivel de regiune. Astfel daca scaderea procentuala a populatiei Romaniei intre 1997 si 2012 este
de 5,43 %, la nivel de regiune variatia populatiei intre capetele aceluiasi intervalul de timp este de
7,58 %.
Evolutia populatiei stabile la 1 ianuarie, in intervalul 1997 – 2012, la nivelul Romaniei, Regiunii
Sud-Muntenia si judetului Prahova este prezentata in continuare:
Tabel 2-36 Evolutia in valori absolute si relative a populatiei la nivel national, regional si judetean in
perioada 1997 – 2012, 1 ianuarie
Ani

ROMANIA
Numar persoane

Regiunea SUD - MUNTENIA
Variatie
anuala

Numar
persoane

Variatie
anuala

3,504,998.00

Judetul Prahova
Numar
persoane

Variatie
anuala

1997

22,581,862.00

866,569.00

1998

22,526,093.00

-0.25%

3,492,937.00

-0.34%

862,457.00

-0.47%

1999

22,488,595.00

-0.17%

3,481,711.00

-0.32%

859,642.00

-0.33%

2000

22,455,485.00

-0.15%

3,471,322.00

-0.30%

856,961.00

-0.31%

2001

22,430,457.00

-0.11%

3,467,375.00

-0.11%

855,707.00

-0.15%

2002

21,833,483.00

-2.66%

3,383,573.00

-2.42%

838,066.00

-2.06%

2003

21,772,774.00

-0.28%

3,368,615.00

-0.44%

834,445.00

-0.43%

2004

21,711,252.00

-0.28%

3,350,248.00

-0.55%

831,033.00

-0.41%

2005

21,658,528.00

-0.24%

3,338,195.00

-0.36%

829,253.00

-0.21%

2006

21,610,213.00

-0.22%

3,321,392.00

-0.50%

825,389.00

-0.47%

2007

21,565,119.00

-0.21%

3,304,840.00

-0.50%

822,081.00

-0.40%

2008

21,528,627.00

-0.17%

3,292,036.00

-0.39%

819,600.00

-0.30%

2009

21,498,616.00

-0.14%

3,279,786.00

-0.37%

817,092.00

-0.31%

2010

21,462,186.00

-0.17%

3,267,270.00

-0.38%

814,689.00

-0.29%

2011

21,413,815.00

-0.23%

3,253,712.00

-0.41%

811,479.00

-0.39%

2012

21,355,849.00

-0.27%

3,239,247.00

-0.44%

808,104.00

-0.42%

Variatie medie 1997/2012

-0.37%

-7.84%

Sursa: INS Baza de date TEMPO
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-0.46%

Figura 2-12 Evolutie comparativa a populatiei la nivel national, regional si judetean in perioada 1997
- 2012

Sursa: INS Baza de date TEMPO

Analizand dinamica populatiei in Regiunea Sud-Muntenia intre anii 1997 si 2012 putem determina
urmatoarele cauze ale acestei variatii:


Spor natural;



Mobilitatea populatiei (schimbari de domiciliu inclusiv migratie externa);



Structura pe varste a populatiei.

Rata natalitatii la nivel de r egiune a c unoscut in prima parte a i ntervalului un pr ocent relativ
constant (intre 10,1 ‰ si 9,4 ‰), in intervalul 2005-2009 a crescut de la 9,6 ‰ la 9,9 ‰, pentru ca
in anul 2011 sa inregistreze cea mai scazuta rata din perioada 1997 – 2011, respectiv de 8,6 ‰.
In ceea ce priveste rata mortalitatii la nivelul regiunii Sud-Muntenia, aceasta s-a situat in intervalul
analizat la valori cuprinse intre 12,3‰ si 13,6‰, fluctuand intre aceste limite.
Observam ca in intervalul analizat, rata natalitatii s-a situat in permanenta sub rata mortalitatii ceea
ce a determinat un spor natural preponderent negativ la nivelul regiunii Sud-Muntenia in intervalul
analizat.
Tabel 2-37 Rata natalitatii si mortalitatii la nivel national, regional si judetean in perioada 1997 – 2011
Rata de natalitate

Rata mortalitatii

(Nascuti vii la 1000 locuitori)

(Decedati la 1000 locuitori)

Anul

1997

ROMANIA

Regiunea
Sud Muntenia

Judet
Prahova

ROMANIA

Regiunea
Sud Muntenia

Judet
Prahova

10,5

10,1

9,6

12,4

13,4

12,3

Pagina 89

Rata de natalitate

Rata mortalitatii

(Nascuti vii la 1000 locuitori)

(Decedati la 1000 locuitori)

Anul
ROMANIA

Regiunea
Sud Muntenia

Judet
Prahova

ROMANIA

Regiunea
Sud Muntenia

Judet
Prahova

1998

10,5

10,1

9,4

12

13

11,7

1999

10,4

10

9,1

11,8

12,8

11,9

2000

10,5

10

9,7

11,4

12,3

11,4

2001

9,8

9,4

9,1

11,6

12,6

11,6

2002

9,7

9,2

9

12,4

13,6

12,5

2003

9,8

9,4

9,1

12,3

13,6

12,3

2004

10

9,4

9,5

11,9

13

11,8

2005

10,2

9,6

9,9

12,1

13,3

12,3

2006

10,2

9,5

9,6

12

13,1

12,2

2007

10

9,3

9,2

11,7

12,8

11,7

2008

10,3

9,6

9,2

11,8

13

11,9

2009

10,4

9,9

9,6

12

13,3

12,4

2010

9,9

9,4

8,8

12,1

13,3

12,2

2011

9,2

8,6

8

11,8

13,1

12,1

Sursa: INS Baza de date TEMPO; valorile subliniate nu sunt valori definitive
Figura 2-13 Evolutia ratei natalitatii si mortalitatii in Regiunea Sud-Muntenia in perioada 1997 – 2011

Sursa: pe baza informatiilor INS Baza de date TEMPO
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Tabel 2-38 Evolutia sporului natural al populatiei pe tara, regiune si judet
ROMANIA

An

Regiunea Sud - Muntenia

Judet Prahova

persoane

1997

-

42,424

-

11,509

-

2,300

1998

-

31,869

-

10,028

-

2,015

1999

-

30,594

-

9,748

-

2,394

2000

-

21,299

-

8,118

-

1,425

2001

-

39,235

-

11,292

-

2,154

2002

-

59,137

-

14,909

-

2,960

2003

-

54,116

-

14,208

-

2,694

2004

-

42,629

-

11,947

-

1,934

2005

-

41,081

-

12,398

-

1,957

2006

-

38,611

-

11,801

-

2,174

2007

-

37,237

-

11,553

-

2,042

2008

-

31,302

-

11,322

-

2,226

2009

-

34,825

-

11,192

-

2,242

2010

-

47,524

-

12,961

-

2,792

2011

-

55,197

-

14,658

-

3,280

Sursa: INS Baza de date TEMPO

Figura 2-14 Dinamica sporului natural la nivel national, regional si judetan in perioada 1997 – 2011

Sursa: Realizata de Consultant pe baza informatiilor INS Baza de date TEMPO
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Figura 2-15 Dinamica ratei sporului natural la nivel national, regional si judetan in perioada 1997 –
2011

Sursa: Realizata de Consultant pe baza informatiilor INS Baza de date TEMPO
Tabel 2-39 Populatia stabila la 1 iulie pe tara, regiunea Sud-Muntenia si judetul Prahova pe grupe de
varsta - anul 2002
Anul 2002
Interval
varste

ROMANIA
Masculin

Regiunea Sud-Muntenia

Feminin

Masculin

Feminin

Jud Prahova
Masculin

Feminin

0- 4 ani

562,043

532,170

89,303

83,785

20,331

19,109

5- 9 ani

582,996

555,452

95,682

91,336

21,728

21,165

10-14 ani

789,605

757,032

134,813

129,731

32,568

31,645

15-19 ani

843,651

803,016

121,105

116,527

29,604

29,068

20-24 ani

895,967

856,679

143,787

137,134

35,476

34,094

25-29 ani

887,293

846,325

141,271

135,932

35,774

35,532

30-34 ani

989,501

964,106

150,220

139,801

39,862

38,189

35-39 ani

614,594

604,443

96,792

91,393

24,550

24,149

40-44 ani

711,550

716,071

115,833

112,842

30,035

29,783

45-49 ani

787,916

815,450

116,354

118,103

30,521

30,662

50-54 ani

694,720

739,137

100,126

106,862

23,894

25,658

55-59 ani

503,241

558,424

81,391

89,883

19,653

22,165

60-64 ani

511,587

610,803

95,509

114,648

23,163

27,959
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Anul 2002
Interval
varste

ROMANIA
Masculin

Regiunea Sud-Muntenia

Feminin

Masculin

Feminin

Jud Prahova
Masculin

Feminin

65-69 ani

480,016

605,877

84,046

105,823

20,129

25,616

70-74 ani

383,576

517,380

65,733

88,391

14,579

20,104

75-79 ani

250,273

380,019

40,226

62,248

8,317

13,563

80-84 ani

98,341

180,764

13,299

25,042

2,920

6,057

85 ani si
peste

55,668

109,107

10,583

19,914

2707

5,210

Sursa: INS Baza de date TEMPO

Piramida varstelor arata momentele demografice de schimbare, modificarile care se pot observa
sunt aceleasi ca la nivel national. Ingustarea graficului la baza reprezinta nou-nascutii dupa 1990,
ingustare care este determinata de liberalizarea avortului si schimbarea comportament demografic
al femeilor. La nivel national rata natalitatii a s cazut si este prognozat un pr oces de reducere
pentru urmatoarea perioada. Istoric, al II-lea moment demografic a fost produs de i ntrarea in
vigoare in 1966 a Decretului prin care a fost interzis avortul. Cresterea numarului de nou-nascuti a
fost remarcabila, insa aceasta s-a stabilizat in urmatorii ani. Aparitia decretului a fost precedata de
declinul natalitatii inregistrat in perioada (1958-1966).
Figura 2-16 Piramida varstelor la recensamantul din 2002 – nivel national

Sursa: Realizata de Consultant pe baza informatiilor INS Baza de date TEMPO
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Populatia regiunii va fi afectata de un p roces accentuat de imbatranire, asa cum se observa
din piramida varstelor in graficele de mai jos (la nivelul anilor 2002, respectiv 2011). In partea
superioara a piramidei sunt reprezentate generatiile peste 60 ani care vor semnifica in urmatorii ani
o crestere a efectivelor de batrani.
Piramida varstelor la nivel de Regiune pentru cei doi ani (2002 si 2011) arata scaderea dramatica
a efectivelor de populatie la varsta tanara 0-29 ani. In cifre absolute, la nivelul anului 2002
populatia cu varsta intre 0-29 ani era de 1 ,420,406 persoane iar la nivelul anului 2011 de
1,113,403 persoane, ceea ce inseamna o scadere cu aproximativ 307,003 persoane de v arsta
tanara.
Daca la nivelul anului 2002 cel mai mare numar de persoane se inregistra in grupa de varsta 30-34
ani, la nivelul anului 2011 este evident procesul de imbatranire al populatiei, cel mai mare numar
de persoane inregsitrandu-se in grupa de varsta 40-44 ani.
Figura 2-17 Piramida varstelor la nivel de Regiune pentru anul 2002

Sursa: Realizata de Consultant pe baza informatiilor INS Baza de date TEMPO
Figura 2-18 Piramida varstelor la nivel de Regiune pentru anul 2011

Sursa: Realizata de Consultant pe baza informatiilor INS Baza de date TEMPO
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Figura 2-19 Structura populatiei Regiunii Sud-Muntenia pe grupe de varsta in 2002 si 2011

Sursa: Realizata de Consultant pe baza informatiilor INS Baza de date TEMPO

In ceea ce priveste al treilea factor care influenteaza dinamica populatiei la nivelul regiunii,
respectiv judetului Prahova, acesta este mobilitatea populatiei (plecari si intrari d/in regiune,
respectiv judet).
Detaliem in continuare dinamica persoanelor care si-au stabilit in, respectiv si-au mutat domiciliul
din regiunea Sud-Muntenia si judetul Prahova in perioada 1997 – 2011.
Tabel 2-40 Dinamica schimbarilor de domiciliu la nivelul regiunii si judetului Prahova – perioada 1997
– 2011
Regiunea Sud-Muntenia

Anul

Stabiliri cu
domiciliul
(inclusiv
migratia
externa)

Plecari cu
domiciliul
(inclusiv
migratia
externa)

Judetul Prahova

Sold
schimbari de
domiciliu
(rezultat din
diferenta
stabiliri plecari)

Stabiliri cu
domiciliul
(inclusiv
migratia
externa)

Plecari cu
domiciliul
(inclusiv
migratia
externa)

Sold
schimbari de
domiciliu
(rezultat din
diferenta
stabiliri plecari)

persoane
1997

43433

43757

-324

7669

8582

-913

1998

41381

41506

-125

9364

9910

-546

1999

40806

40178

628

9585

9635

-50

2000

37055

35765

1290

9208

9153

55

2001

38424

42037

-3613

9642

9956

-314

2002

46717

47650

-933

10220

10700

-480

2003

46675

49193

-2518

10302

10938

-636
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Regiunea Sud-Muntenia

Anul

Stabiliri cu
domiciliul
(inclusiv
migratia
externa)

Plecari cu
domiciliul
(inclusiv
migratia
externa)

Judetul Prahova

Sold
schimbari de
domiciliu
(rezultat din
diferenta
stabiliri plecari)

Stabiliri cu
domiciliul
(inclusiv
migratia
externa)

Plecari cu
domiciliul
(inclusiv
migratia
externa)

Sold
schimbari de
domiciliu
(rezultat din
diferenta
stabiliri plecari)

persoane
2004

53713

55857

-2144

11474

12023

-549

2005

39476

40970

-1494

9195

9332

-137

2006

48520

50969

-2449

10637

11138

-501

2007

57739

57363

376

12195

12307

-112

2008

58154

58184

-30

11868

12387

-519

2009

47083

48750

-1667

10992

11339

-347

2010

63218

66327

-3109

13732

14685

-953

2011

45811

48613

-2802

10028

10868

-840

Sursa: INS Baza de date TEMPO

Constatam ca soldul acestei miscari, rezultat ca diferenta intre stabilirile de domiciliu si plecarile cu
domiciliul, este preponderent negativ la nivelul regiunii, ilustrand astfel in acest interval de t imp
faptul ca numarul persoanelor care au plecat cu domiciliul este mai mare decat cel al persoanelor
care s-au stabilit cu domiciliul in regiunea Sud-Munteania..
Figura 2-20 Dinamica schimbarilor de domiciliu la nivelul regiunii Sud-Muntenia – perioada 1997 2011

Sursa: Realizata de Consultant pe baza informatiilor INS Baza de date TEMPO
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2.5.2.1.2 Populatia in judetul Prahova
Trendul de evolutie al populatiei din judetul Prahova este similar trendului general inregistrat in
Romania si Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, respectiv un trend descrescator este estimat
pentru perioada analizata.
Analiza demografică a judeţului Prahova s-a făcut pe baza datelor de statistică teritorială furnizate
de INS precum şi pe baza datelor preliminare ale Recensământului populaţiei şi locuinţelor 2011,
existente la data elaborării studiului.
Evoluţia demografică la nivelul judeţului Prahova indică o continuă descreştere a populaţiei în
ultimele două decenii. Perioada analizată 1990 – 2011 este caracterizată de scăderea în etape a
populaţiei judeţului Prahova, perioada 2002 – 2004 fiind cu cea mai dramatică descreştere
demografică, urmată de o perioadă de o scădere continuă până în prezent.
Scaderea procentuala a populatiei judetului Prahova de la nivelul anului 1997 pana la 2011 este
de 11,72% (comparatia este facuta pentru valori ale populatiei la data de 1 i ulie a fiecarui an,
avand ca sursa de informare baza de date TEMPO - INS).
Scaderea in valoare absoluta a populatiei judetului Prahova in intervalul analizat este de
101.273 persoane.
În Judeţul Prahova la Recensământul populaţiei şi locuintelor, octombrie 2011 s e înregistra o
populaţie stabilă de 762.886 locuitori.
Tabel 2-41 Evolutia in valori absolute si relative a populatiei la nivel national, regional si judetean in
perioada 1997 – 2011, 1 iulie
ROMANIA

Regiunea SUD - MUNTENIA

Judetul Prahova

Ani

Numar
persoane

1997

22,545,925.00

1998

22,502,803.00

-0.19%

3,487,100.00

-0.27%

860,481.00

-0.43%

1999

22,458,022.00

-0.20%

3,474,173.00

-0.37%

857,761.00

-0.32%

2000

22,435,205.00

-0.10%

3,465,468.00

-0.25%

855,539.00

-0.26%

2001

22,408,393.00

-0.12%

3,458,759.00

-0.19%

854,552.00

-0.12%

2002

21,794,793.00

-2.74%

3,374,916.00

-2.42%

835,745.00

-2.20%

2003

21,733,556.00

-0.28%

3,358,392.00

-0.49%

832,558.00

-0.38%

2004

21,673,328.00

-0.28%

3,342,042.00

-0.49%

829,026.00

-0.42%

2005

21,623,849.00

-0.23%

3,329,762.00

-0.37%

827,512.00

-0.18%

2006

21,584,365.00

-0.18%

3,312,342.00

-0.52%

823,509.00

-0.48%

2007

21,537,563.00

-0.22%

3,300,801.00

-0.35%

821,013.00

-0.30%

2008

21,504,442.00

-0.15%

3,284,525.00

-0.49%

817,632.00

-0.41%

2009

21,469,959.00

-0.16%

3,271,207.00

-0.41%

815,657.00

-0.24%

2010

21,431,298.00

-0.18%

3,258,775.00

-0.38%

812,844.00

-0.34%

2011
21,354,396.00
Variatie medie 1997/2011

-0.36%
-0.38%

3,243,268.00

-0.48%
-0.53%

762,886.00

-6.15%
-0.87%

Variatie
anuala

Numar
persoane

Variatie
anuala

3,496,579.00
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Numar
persoane

Variatie
anuala

864,159.00

Prezentam in continuare grafic variatia anuala a populatiei la nivelul Romaniei, regiunii SudMuntenia si judetului Prahova.
Figura 2-21 Variatie procentuala anuala a populatiei la nivel national, regional si judetean – perioada
1998 – 2011 (1 iulie)

Sursa: Realizata de Consultant pe baza informatiilor INS Baza de date TEMPO

In ceea ce priveste densitatea populatiei la nivel national, regional si judetean aceasta este
prezentata tabelar si grafic in continuare:
Tabel 2-42 Densitatea populatiei in Romania, regiunea Sud-Muntenia si judetul Prahova la 1 ianuarie
1997, 2002 si 2012
Romania
Suprafata (km2)
Data
1 ianuarie 1997

238391
Nr
locuitorilor
22,581,862

1 ianuarie 2002
1 ianuarie 2012

Regiunea Sud-Muntenia

Judetul Prahova

Loc / km2
94.73

34453
Nr
locuitorilor
3,504,998

4716

Loc / km2
101.73

Nr
locuitorilor
866,569

Loc / km2
183.76

21,833,483

91.59

3,383,573

98.21

838,066

177.71

21,355,849

89.58

3,239,247

94.02

808,104

171.36

Sursa: INS Baza de date TEMPO

Avînd densitatea populaţiei de 171,36 locuitori / km2, la nivelul anului 2012, judeţul Prahova este
din acest punct de vedere unul dintre judeţele cu concentrare mare de populaţie. Concentrarea
populaţiei se înregistrează pe axul Breaza, Câmpina, Băicoi, Plopeni, Ploieşti, Urlaţi iar distribuţia
mai scăzută se observă în partea de nord a judeţului (corespunzătoare zonei de munte) şi în unele
zone agricole di n partea de s ud-est a judeţului (Lapoş, Jugureni, Baba Ana, Fulga, Boldeşti
Grădiştea, Plopu etc.). Densităţi de peste 1000 loc/kmp se remarcă pentru municipiile Ploieşti şi
Câmpina dar şi, pentru oraşul Plopeni. Comparativ, la nivelul Regiunii Sud-Muntenia densitatea
populaţiei are valoarea de 94,02 loc/kmp (date 2012).
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Figura 2-22 Densitatea populatiei in Romania, regiunea Sud-Muntenia si judetul Prahova la 1 ianuarie
1997, 2002 si 2012

Sursa: Reprezentare Consultant pe baza informatiilor din tabelul cu acelasi nume

Situatia detaliata pe m edii si pe sexe a popu latiei din judetul Prahova la 1 i anuarie in perioada
1997 – 2012 este urmatoarea:
Tabel 2-43 Evolutia structurii populatiei din judetul Prahova pe medii si genuri in perioada 1997 –
2011
Total

Urban

Rural

Total
Prahova

Masculin

Feminin

Total
urban
Prahova

Masculin

Feminin

Total
rural
Prahova

Masculin

Feminin

Anul 1997

Numar
persoane

866569

422162

444407

454766

218630

236136

411803

203532

208271

Anul 1998

Numar
persoane

862457

419624

442833

451952

216830

235122

410505

202794

207711

Anul 1999

Numar
persoane

859642

418076

441566

449389

215368

234021

410253

202708

207545

Anul 2000

Numar
persoane

856961

416557

440404

446413

213774

232639

410548

202783

207765

Anul 2001

Numar
persoane

855707

415749

439958

444135

212513

231622

411572

203236

208336

Anul 2002

Numar
persoane

838066

407388

430678

429492

205363

224129

408574

202025

206549

Anul 2003

Numar
persoane

834445

405365

429080

426973

203893

223080

407472

201472

206000

Anul 2004

Numar
persoane

831033

403738

427295

424674

202549

222125

406359

201189

205170

Anul 2005

Numar
persoane

829253

402676

426577

422357

201249

221108

406896

201427

205469

Anul 2006

Numar
persoane

825389

400510

424879

418744

199445

219299

406645

201065

205580

Anul 2007

Numar
persoane

822081

398806

423275

416307

197986

218321

405774

200820

204954
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Total

Urban

Rural

Total
Prahova

Masculin

Feminin

Total
urban
Prahova

Masculin

Feminin

Total
rural
Prahova

Masculin

Feminin

Anul 2008

Numar
persoane

819600

397336

422264

414238

196712

217526

405362

200624

204738

Anul 2009

Numar
persoane

817092

396003

421089

412028

195400

216628

405064

200603

204461

Anul 2010

Numar
persoane

814689

394636

420053

409996

194287

215709

404693

200349

204344

Anul 2011

Numar
persoane

811479

392875

418604

407556

192855

214701

403923

200020

203903

Anul 2012

Numar
persoane

808104

391378

416726

405428

191845

213583

402676

199533

203143

Sursa: INS Baza de date TEMPO; valorile subliniate nu sunt definitive

La nivelul judeţului Prahova scăderea numărului locuitorilor este diferenţiată între medii, mai
accentuată fiind în mediul urban. Între perioada dintre cele două recensâminte 2002 – 2011 cele
mai importante scăderi ale numărului de locuitori au fost în oraşele Plopeni (22%), Sinaia (20,0%),
Azuga (18%) şi Buşteni (18%) iar, cele mai mici scăderi s-au înregistrat în oraşele Boldeşti-Scăieni
(6%), Comarnic (12%) şi Vălenii de Munte (12%).
În mediul rural are loc un proces mai lent de scădere demografică decât în mediul urban. În 42
comune se constată o scădere de peste 10% din numărul de locuitori semnalaţi în 2002 dintre
care, valorile cele mai mari sunt la: Tătaru (25%), Starchiojd (19%), Sălciile (18%), Jugureni (18%)
şi Cosminele (17%); comuna în care se observă o creştere demografică importantă faţă de
populaţia anului 2002 este comuna Păuleşti (11%), căreia i se alătură, cu creştere mai mică
comunele Ariceştii Rahtivani, Târgşorul Vechi, Olari şi Lipăneşti.
Figura 2-23 Evoluția populaţiei în judeţul Prahova în etapa 2002-2011
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La nivelul regional structura pe medii indică ponderea în favoarea mediului urban de 50,17%
(date 2012). Situaţia la nivel naţional pentru anul 2012 indică că 54,96% din populaţia ţării
aparţine mediului urban.
Figura 2-24 Evolutia populatiei din judetul Prahova pe medii si genuri in perioada 1997 - 2012

Sursa: Reprezentare grafica realizate de Consultant pe baza date INS Baza de date TEMPO
Nota: sunt prezentate date de la 1 ianuarie

Dupa cum se observa din graficul de mai sus, populatia din mediul urban a i nregistrat un trend
ascendent din 1997 p ana in 2012, iar trendul populatiei rurale in acelasi interval a fost
descrescator. Exista o c restere a ur banizarii in judetul Prahova, in prezent, conform datelor
statistice disponibile existand un echilibru relativ intre populatia urbana si cea din mediul rural.
Pentru a v izualiza dinamica ponderilor populatie rurala versus populatie urbana prezentam in
continuare grafice pentru anul 1997, respectiv 2012:
Figura 2-25 Ponderea populatiei judetului Prahova pe medii in anul 1997

Sursa: Reprezentare grafica realizate de Consultant pe baza date INS Baza de date TEMPO
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Figura 2-26 Ponderea populatiei judetului Prahova pe medii in anul 2011

Sursa: Reprezentare grafica realizate de Consultant pe baza date INS Baza de date TEMPO

In ceea ce priveste structura populatiei pe genuri la nivel de judet, atat populatia feminina cat si
cea masculina au avut un trend descrescator. In ceea ce priveste ponderea fiecarui gen in total, se
mentine pe intreg intervalul ponderea mai mare a populatiei de gen feminin fata de cea masculina,
tendinta inregistrata si la nivel national.
Constatam de asemenea ca ponderea fiecarui gen este aproape constanta pe intregul interval, de
exemplu populatia de gen feminim osciland ca pondere intre valori de 51,28 % in anul 1997 cand a
fost inregistrata cea mai mica pondere a i ntervalului, respectiv 51,59% in anul 2011 c and a fost
inregistrata cea mai mare pondere a intervalului.
Ilustrarea grafica a evolutiei dinamicii acestor ponderi in imaginea de mai jos:
Figura 2-27 Ponderea populatiei judetului Prahova pe genuri in perioada 1997 - 2012

Sursa: Reprezentare grafica realizate de Consultant pe baza date INS Baza de date TEMPO
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Piramida varstelor la nivel de judet pentru anii 2002 si 2011 arata scaderea populatiei cu varste
intre 30-34 ani si cresterea populatiei cu varste intre 40-44 ani, respectiv aceeasi tendinta cu cea
inregistrata la nivelul regiunii Sud-Muntenia.
Pentru a vizualiza dinamica acestor categorii de varsta prezentam in continuare tabelar si grafic
piramida pe varste pentru judetul Prahova la nivelul anilor 2002, respectiv 2011.
Aceasta dinamica ilustreaza o m aturizare a p opulatiei judetului Prahova, urmand trendul de
imbatranire al populatiei observabil si la nivel national.
Tabel 2-44 Structura populatie (tineri, adulti si varstnici) in tara, regiune si judet in anii 2002 si 2011
Categorii varste
Anul

0-14 ani

15-60 ani

60 ani si peste

2002

3,779,298

13,832,084

4,183,411

2011

3,213,339

13,724,839

4,416,218

2002

624,650

2,115,356

725,462

2011

473,833

2,034,794

734,641

2002

146,546

538,669

170,324

2011

113,593

518,726

176,805

ROMANIA

Regiunea SudMuntenia

Judet Prahova
Sursa: INS Baza de date TEMPO

Legat de schimbările ponderilor din structurale pe grupe de vârstă a populaţiei se evidenţiază
raportul de dependenţă şi indicele vitalităţii populaţiei ca elemente de analiză a procesului de
îmbătrânire şi cu implicaţii asupra desfăşurării vieţii economico-sociale şi asupra perspectivelor
evoluţiei demografice.
Procesul de îmbătrânire a populaţiei judeţului Prahova este pus în evidenţă de valorile ridicate ale
indicelui îmbătrânirii populaţiei înregistrat pentru unele comune.
Structura după limba maternă şi structura confesională a populaţiei la Recensământul din 2011
(date preliminare) populaţia de naţionalitate română reprezintă majoritatea covârşitoare a
populaţiei judeţului 99,2% şi 97,1% au declarat apartenenţa la religia creştin-ortodoxă.
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Figura 2-28 Piramida varstelor la nivelul judetului Prahova pentru anul 2002

Sursa: Reprezentare grafica realizate de Consultant pe baza date INS Baza de date TEMPO

Figura 2-29 Piramida varstelor la nivelul judetului Prahova pentru anul 2011

Sursa: Reprezentare grafica realizate de Consultant pe baza date INS Baza de date TEMPO

Rata natalitatii in judetul Prahova este oscilanta, prezintand o scadere aproape in fiecare an din
intervalul 1997- 1999, dupa care aceasta cunoaste o redresare avand evolutie ascendenta in anul
2000, dupa anul 2001 avand din nou o c adere pana in anul 2005, cand se inregistreaza maximul
perioadei de 9,9 ‰; minimul perioadei se inregistreaza in anul 2011 de 8,00 ‰.
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Rata mortalitatii in judet depaseste in general rata natalitatii, situatie care se incadreaza in
tendinta nationala si regionala. Informatii valorice sunt prezentate in subcapitolul anterior. Maximul
acestui indicator a fost atins in anul 2002 (12,5‰), iar minimul in anul 2000 (11,4 ‰).
Dinamica sporului natural a f ost prezentata grafic comparativ cu tara si regiunea in subcapitolul
anterior.
Figura 2-30 Evolutia ratei natalitatii si mortalitatii in judetul Prahova in perioada 1997 – 2011

Sursa: Reprezentare grafica realizate de Consultant pe baza date INS Baza de date TEMPO

Soldul miscarii populatiei rezultat ca diferenta intre persoanele care si-au stabilit domiciliul in
judetul Prahova (inclusiv migratia externa) este negativ in intreg intervalul 1997 – 2011, cu
exceptia anului 2000. Se poate observa aceeasi tendinta cu cea inregistrata la nivel regional,
respectiv numarul persoanelor care pleaca cu domiciliul este mai mare decat cel al persoanelor
care se stabilesc cu domiciliul.
Prezentam in continuare grafic dinamica schimbarilor de dom iciliu in si din judetul Prahova in
perioada analizata.
Figura 2-31 Dinamica schimbarilor de domiciliu la nivelul judetului Prahova - perioada 1997 - 2011

Sursa: Reprezentare grafica realizate de Consultant pe baza date INS Baza de date TEMPO
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In ceea ce priveste distributia populatiei pe l ocalitati prezentam evolutia populatiei in orasele
judetului Prahova in perioada 1997 – 2011
Tabel 2-45 Populatia pe orase in judetul Prahova perioada 1997 - 2011
UM: Nr. persoane
Anul 1997

Anul 2000

Anul 2002

Anul 2004

Anul 2006

Anul 2008

Anul 2010

Anul 2011

TOTAL
Judetul
Prahova

864,159

855,539

835,745

829,026

823,509

817,632

812,844

809,124

MUNICIPIUL
PLOIESTI

253,414

249,054

237,420

234,707

231,620

229,258

227,194

225,636

MUNICIPIUL
CAMPINA

40,904

40,043

38,754

38,335

38,166

37,411

36,842

36,356

6,256

5,909

5,337

5,149

5,068

4,995

4,902

4,877

20,292

20,013

19,964

19,923

19,749

19,659

19,588

19,465

11,583

11,634

11,305

11,266

11,337

11,297

11,372

11,358

19,035

18,669

18,260

18,050

17,862

17,523

17,390

17,277

12,053

11,428

10,646

10,401

10,151

10,102

9,998

9,952

13,576

13,477

13,492

13,359

13,289

13,088

12,955

12,914

17,175

16,981

16,477

16,446

16,400

16,144

16,080

15,964

10,315

10,030

9,986

9,793

9,762

9,515

9,422

9,353

15,063

14,338

12,888

12,379

12,064

11,734

11,563

11,459

7,382

7,136

7,235

7,016

6,872

6,673

6,543

6,430

11,893

11,885

11,600

11,592

11,453

11,404

11,366

11,363

14,005

13,642

13,770

13,614

13,574

13,401

13,434

13,411

ORAS
AZUGA
ORAS
BAICOI
ORAS
BOLDESTISCAENI
ORAS
BREAZA
ORAS
BUSTENI
ORAS
COMARNIC
ORAS MIZIL
ORAS
PLOPENI
ORAS
SINAIA
ORAS
SLANIC
ORAS
URLATI
ORAS
VALENII DE
MUNTE

Sursa: INS Baza de date TEMPO
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Figura 2-32 Populatia pe orase in judetul Prahova perioada 1997 - 2011

Sursa: Reprezentare grafica realizata de Consultant pe baza informatiilor INS Baza de date TEMPO

2.5.2.2 Organizarea teritoriala a judetului Prahova
Judetul Prahova are in componenta sa administrativa 2 m unicipii, 12 or ase, 90 comune si 405
sate, date valabile la nivelul anului 2012.
Suprafata
totala (km2)

Numarul oraselor si
municipiilor

din care
municipii

Numarul
comunelor

Numarul
satelor

Regiunea
Sud
Muntenia

34452.99

48

16

519

2019

Judetul
Prahova

4715.87

14

2

90

405

Anul 2012

Sursa: INS Baza de date TEMPO

Evolutia densitatii populatiei pe t otal Romania, comparativ cu Regiunea Sud-Muntenia si judetul
Prahova in perioada 1997 – 2011, este prezentata in tabelul de mai jos:
Tabel 2-46 Evolutia densitatii populatiei in Romania, Regiunea Sud-Muntenia si judetul Prahova in
perioada 1997 – 2011
Anul

Romania Loc / km2

Regiunea Sud
Muntenia Loc / km2

Jud. Prahova Loc /
km2

1997

94.73

101.73

183.76
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Anul

Romania Loc / km2

Regiunea Sud
Muntenia Loc / km2

Jud. Prahova Loc /
km2

1998

94.49

101.38

182.88

1999

94.33

101.06

182.29

2000

94.20

100.76

181.72

2001

94.09

100.64

181.45

2002

91.59

98.21

177.71

2003

91.33

97.77

176.94

2004

91.07

97.24

176.22

2005

90.85

96.89

175.84

2006

90.65

96.40

175.02

2007

90.46

95.92

174.32

2008

90.31

95.55

173.80

2009

90.18

95.20

173.26

2010

90.03

94.83

172.75

2011

89.83

94.44

172.07

Sursa: INS Baza de date TEMPO
Figura 2-33 Densitatea populatiei in Romania, Regiunea Sud-Muntenia si judetul Prahova in perioada
1997 – 2011

Se observa o usoara scadere a densitatii la nivel de tara direct corelata cu trendul descrescator al
populatiei la nivel de regiune si judet.
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2.5.2.3.

Cresterea economica in judetul Prahova

In tabelul de m ai jos, prezentam situatia comparativa a e volutiei PIB pe Romania, regiunea de
dezvoltare Sud Muntenia si judetul Prahova, ilustrata sugestiv si in grafic.
Tabel 2-47 Evolutie PIB Romania, Regiunea Sud Muntenia, judetul Prahova, in perioada 2005 – 2010
UM: milioane lei

CAEN Rev.1

CAEN Rev.2

Anul =>

2005

2006

2007

2008

2008

2009

2010

PIB Romania

288,955
36,855
11,168

344,651
44,301
13,775

416,007
52,014
16,256

514,700
65,452
19,982

514,700
64,535
19,715

501,139
65,142
20,062

523,693
66,115
18,200

PIB Regiunea Sud-Muntenia
PIB Judet Prahova

Sursa: INS Baza de date TEMPO
Figura 2-34 Evolutie PIB Romania, Regiunea Sud Muntenia, judetul Prahova, in perioada 2005 – 2010

In ceea ce priveste PIB/ locuitor, judetul Prahova se situeaza peste nivelul mediei pe regiune si pe
pe tara. Ilustrarea grafica este mai jos:
Tabel 2-48 Evolutie PIB/ locuitor Romania, Regiunea Sud-Muntenia, judetul Prahova, in perioada 2005
– 2009
UM: lei / locuitor

CAEN Rev.1

CAEN Rev.2

Anul =>

2005

2006

2007

2008

2008

2009

2010

PIB Romania

13,341

15,949

19,291

23,908

23,941

23,310

24,401

PIB Regiunea Sud-Muntenia

11,041

13,338

15,739

19,882

19,677

19,862

20,235

PIB Judet Prahova

13,467

16,689

19,774

24,381

24,128

24,552

22,340

Sursa: INS Baza de date TEMPO
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Figura 2-35 Evolutie PIB/ locuitor Romania, Regiunea Sud-Muntenia, judetul Prahova in perioada
2005 – 2009

Urmatorul tabel prezinta indicatorii de performanta ai unitatilor economice active in industrie,
constructii, comert si sectorul serviciilor in judetul Prahova in anul 2011.
Tabel 2-49 Structura cifrei de afaceri, si personalul pe activitati ale economiei nationale in judetul
Prahova in anul 2011
Cifra de afaceri

Investiţii brute

Investiţii nete

Personalul 1)

(milioane lei

(milioane lei

(milioane lei

(număr persoane)

preţuri curente)

preţuri curente)

preţuri curente)

53,215

7,567

3,727

154,474

883

629

611

4,564

30,965

1,980

1,630

55,185

1,980

158

157

2,062

394

49

45

3,247

Construcţii

2,952

295

173

19,192

Comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul; repararea
autovehiculelor şi
motocicletelor

11,238

415

297

31,617

Activitatea (CAEN Rev.2)
Total
Industrie extractivă
Industrie prelucrătoare
Producţia şi furnizarea de
energie electrică şi
termică, gaze, apă caldă şi
aer condiţionat
Distribuţia apei; salubritate,
gestionarea deşeurilor,
activităţi de decontaminare
a terenurilor
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Cifra de afaceri

Investiţii brute

Investiţii nete

Personalul 1)

(milioane lei

(milioane lei

(milioane lei

(număr persoane)

preţuri curente)

preţuri curente)

preţuri curente)

1,634

3,442

394

10,136

355

150

47

5,027

1,030

44

43

3,049

1,473

366

303

16,080

Învăţământ 2)

28

3

2

537

Sănătate şi asistenţă
socială2)

101

16

13

1,482

Alte activităţi de servicii
colective, sociale şi
personale

182

20

12

2,296

Activitatea (CAEN Rev.2)
Transport, depozitare şi
activităţi de poştă şi de
curier
Hoteluri şi restaurante
Informaţii şi comunicaţii
Tranzacţii imobiliare,
închirieri şi activităţi de
servicii prestate în principal
întreprinderilor

Sursa: www.prahova.insse.ro,
Numărul mediu de persoane ocupate =numărul total de personal (salariat şi nesalariat) care a lucrat în
întreprindere în cursul perioadei de referinţă inclusiv personalul detaşat (care lucrează în afara
întreprinderii), remunerat de întreprindere.

1)

Include numai unităţi locale cu activitate de învăţământ sau sănătate şi asistenţă socială, organizate ca
societăţi comerciale.

2)

In 2011, cifra totala de afaceri a uni tatilor locale active in judetul Prahova a f ost dominata de
industria prelucratoare (58,19% din total), comerţul cu ridicata şi cu amănuntul si repararea
autovehiculelor şi motocicletelor (21,12%), ponderea cea mai mica avand-o invatamantul (0,05% din
total).
Figura 2-36 Ponderea domeniilor de activitate in cifra de afaceri a judetului Prahova in 2011

Sursa: Reprezentare grafica realizate de Consultant pe baza datelor Directiei Generale e Statistica Prahova
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Figura 2-37 Ponderea domeniilor de activitate in total investitii brute judetul Prahova in 2011

Sursa: Reprezentare grafica realizate de Consultant pe baza datelor Directiei Generale e Statistica Prahova

In ceea ce priveste indicatorul investitii brute la nivelul judetului Prahova in anul 2011, pe primul loc
valoric se afla activitatea Tranzactii imobiliare si activitati de s ervicii prestate intreprinderilor
(45,49%), urmata de industria prelucratoare (26,17%) si industria extractiva (8,31%), pe ultimul loc
situandu-se invatamantul 0,04 % din valoarea totala.
Tabel 2-50 Unitati locative active din tara, regiune si judetul Prahova pe clase de marime in anul 2011
Unitati locale active
Regiunea

dupa numarul de salariati

Total
0-9

10 - 49

50-249

250 si peste

Romania

464983

401426

52219

9634

1704

Regiunea Sud-Munteania

51442

44106

5975

1160

201

Judetul Prahova

15475

13059

1934

398

84

Sursa: INS Baza de date TEMPO
Nota:

Microintreprinderi: 0 – 9 angajati
Intreprinderi mici: 10 – 49 angajati
Intreprinderi mijlocii: 50 – 249 angajati
Intreprinderi mari: peste 250 angajati

In 2011, in Regiunea Sud-Munteania erau 51442 uni tati economice (11,06 % din totalul la nivel
national). Cea mai mare pondere la nivel regional (numeric vorbind) o au microintreprinderile (86%
in total unitati active regionale).
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In ceea ce priveste unitatile active din judetul Prahova la nivelul anului 2011, acestea reprezentau
30,06 % din total unitati active regiune, respectiv 3,33 % in total unitati active la nivel national.
Structura intreprinderilor dupa dimensiunea acestora este similara cu cea la nivel national si
regional, respectiv cea mai mare pondere o au microintreprinderile (84%), urmate de intreprinderile
mici, de cele mijlocii si pe ultimul loc intreprinderile mari.
Figura 2-38 Ponderea unitatilor active pe categorii (clase marime) in total unitati active din judetul
Prahova – an 2011

Sursa: Reprezentare grafica a Consultantului pe baza informatiilor INS Baza de date TEMPO

2.5.2.4.

Ocuparea si castigurile salariale in judetul Prahova

Urmatorul tabel prezinta dinamica catorva indicatori ai fortei de munca la nivel national, regional si
la nivelul judetului Prahova, in perioada 2005 – 2012:

Anul
2009

Anul
2010

Anul
2011

Anul
2012

Anul
2008

Anul
2007

Anul
2006

60.7

61.4

63.4

63.6

60.6

59.6

59.6

61.1

-

Regiunea SUDMUNTENIA

57.4

57.5

59.3

58.8

56.2

55.3

55.4

56.9

-

Prahova

54.5

55.3

57.5

57.5

55

53.8

53.5

54.7

Masculin

Romania

62.3

62.4

65.3

66.2

62.2

61.2

60.7

62.4

-

Regiunea SUDMUNTENIA

58.3

58

60.5

60.9

56.9

57

56.2

58.2

-

Prahova

58.7

59.8

62.4

63.6

60.2

59.5

58.4

60.4

Feminin

Romania

59

60.2

61.3

60.9

58.9

57.9

58.4

59.6

Rata de ocupare

Anul
2005

Tabel 2-51 Populatia dupa participarea la activitatea economica pe sexe– Regiunea Sud-Muntenia,
perioada 2002 – 2010

u.m.

%

Romania
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Anul
2010

Anul
2011

Anul
2012

u.m.

Anul
2009

Anul
2008

Anul
2007

Anul
2006

Anul
2005

Rata de ocupare

55.5

53.5

54.5

55.4

49.5

47.8

48.4

48.6

%

-

Regiunea SUDMUNTENIA

-

Prahova

56.5

56.9

57.9

56.4

50

50.6

52.3

51

Rata somajului

%

Total

Romania

5.9

5.2

4

4.4

7.8

7

5.2

5.4

-

Regiunea SUDMUNTENIA

7.3

6.4

5.1

5.2

9.4

8.8

6.5

6.9

-

Prahova

6.3

5.1

3.8

3.9

8.9

8.6

5.7

5.6

Masculin

Romania

6.4

5.7

4.2

4.4

8.4

7.6

5.5

5.9

-

Regiunea SUDMUNTENIA

8

7.2

5.3

5.1

10.4

9.6

7

7.5

-

Prahova

6.6

5.2

3.5

3.2

9.1

8.5

5.5

5.5

Feminin

Romania

5.2

4.6

3.9

4.4

7.1

6.3

4.9

4.9

-

Regiunea SUDMUNTENIA

6.4

5.5

4.9

5.3

8.3

7.8

5.9

6.2

-

Prahova

5.9

5

4.2

4.7

8.6

8.7

5.9

5.8

Sursa: INS Baza de date TEMPO

Pentru a evidentia evolutia ratei somajului la nivel national, regional si la nivelul judetului Prahova
prezentam in continuare grafic aceste procente:
Figura 2-39 Evolutia ratei somajului la nivel national, regional si judetean, in perioada 2005-2012

Sursa: Reprezentare grafica a Consultantului pe baza informatiilor INS Baza de date TEMPO
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In continuare prezentam distributia populatiei pe principalele sectoare economice.
Tabel 2-52 Populatie ocupata la nivel national, regional, judetean in 2012 pe principalele sectoare
economice
CAEN Rev.2 (activitati ale economiei
nationale)

Anul 2012 (UM: Mii persoane)

TOTAL

Romania

8,569.6

-

Regiunea SUD-MUNTENIA

1,182.6

-

Prahova

288.3

Romania

2,510.0

AGRICULTURA. SILVICULTURA SI
PESCUIT
-

Regiunea SUD-MUNTENIA
Prahova

INDUSTRIE

Romania

-

Regiunea SUD-MUNTENIA

257.0

-

Prahova

78.0

INDUSTRIA PRELUCRATOARE

Romania

1,508.8

-

Regiunea SUD-MUNTENIA

221.0

-

Prahova

65.9

CONSTRUCTII

Romania

606.3

-

Regiunea SUD-MUNTENIA

68.6

-

Prahova

24.7

COMERT CU RIDICATA SI CU
AMANUNTUL; REPARAREA
AUTOVEHICULELOR SI
MOTOCICLETELOR

Romania

1,178.3

-

Regiunea SUD-MUNTENIA

138.2

-

Prahova

39.0

HOTELURI SI RESTAURANTE

Romania

154.2

-

Regiunea SUD-MUNTENIA

15.1

-

Prahova

5.8

INFORMATII SI COMUNICATII

Romania

153.2

-

Regiunea SUD-MUNTENIA

7.8

-

Prahova

4.2

INTERMEDIERI FINANCIARE SI
ASIGURARI

Romania

114.0

-

Regiunea SUD-MUNTENIA

7.2

-

Prahova

1.9

ACTIVITATI PROFESIONALE.
STIINTIFICE SI TEHNICE

Romania

165.9
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442.8
65.9
1,765.3

CAEN Rev.2 (activitati ale economiei
nationale)

Anul 2012 (UM: Mii persoane)

-

Regiunea SUD-MUNTENIA

16.4

-

Prahova

6.6

ACTIVITATI DE SERVICII
ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE
SERVICII SUPORT

Romania

258.2

-

Regiunea SUD-MUNTENIA

27.9

-

Prahova

7.9

ADMINISTRATIE PUBLICA SI
APARARE; ASIGURARI SOCIALE
DIN SISTEMUL PUBLIC

Romania

192.1

-

Regiunea SUD-MUNTENIA

26.4

-

Prahova

5.8

INVATAMANT

Romania

390.5

-

Regiunea SUD-MUNTENIA

45.9

-

Prahova

10.9

SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA

Romania

373.9

-

Regiunea SUD-MUNTENIA

45.4

-

Prahova

12.7

ALTE ACTIVITATI DE SERVICII

Romania

167.4

-

Regiunea SUD-MUNTENIA

13.8

-

Prahova

4.3

Sursa: INS Baza de date TEMPO
Figura 2-40 Distributie populatie ocupata pe principalele sectoare economice - jud. Prahova - anul
2012

Sursa: Reprezentare grafica a Consultantului pe baza informatiilor INS Baza de date TEMPO
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Diferenta de 11,06 % populatie ocupata la nivelul judetului Prahova este distribuita pe urmatoarele
sectoare economice de activitate:
•

Administratie publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public

•

Distributia apei; salubritate. Gestionarea deseurilor. Activitati de decontaminare

•

Industria extractiva

•

Alte activitati de servicii

•

Informatii si comunicatii

•

Productia si furnizarea de energie electrica si termica. Gaze. Apa calda si aer conditionat

•

Activitati de spectacole. Culturale si recreative

•

Intermedieri financiare si asigurari

•

Tranzactii imobiliare

Constatam astfel, ca in ierarhia nationala a judetelor avand la baza ordonarea in ordine
descrescatoare a ratei populatiei ocupate, judetul Prahova ocupa locul al cincilea. In continuare
prezentam grafic ierarhia judetelor din punct de vedere al populatiei ocupate la nivelul anului 2012.
Figura 2-41 Rata populatie ocupata - judete - anul 2012

In ceea ce priveste castigul salarial mediu net, judetul Prahova depaseste media la nivel national si
regional, insa este ami mic decat media la nivelul macroregiunii din care face parte. In continuare
sunt prezentati valoric acesti indicatori pentru ilustrarea afirmatiei.
Tabel 2-53 Castigul salarial mediu net in anul 2012 in judetul Prahova – comparatie nivel national
Anul 2012

Macroregiunea/

Masculin / Feminin

Regiunea de dezvoltare/

Lei/ salariat

Judetul

Total

Romania

1,507

-

MACROREGIUNEA TREI

1,899
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Total

Anul 2012

Macroregiunea/

Masculin / Feminin

Regiunea de dezvoltare/

Lei/ salariat
-

Judetul
Regiunea SUD-MUNTENIA

1,394

-

Judetul Prahova

1,510

Masculin

Romania

1,581

-

MACROREGIUNEA TREI

1,966

-

Regiunea SUD-MUNTENIA

1,496

-

Judetul Prahova

1,662

Feminin
-

Romania
MACROREGIUNEA TREI
Regiunea SUD-MUNTENIA

1,424
1,823
1,274

-

Judetul Prahova

1,333

Total

Sursa: INS Baza de date TEMPO

Judetul Prahova ocupa pozitia 7 in topul judetelor in Romania in ceea ce priveste castigul mediu
salarial lunar, o s ituatie comparativa a j udetelor in functie de ac est indicator fiind prezentata in
continuare.
Figura 2-42 Castigul mediu salarial lunar - judete - anul 2012

Sursa: Reprezentare grafica a Consultantului pe baza informatiilor INS Baza de date TEMPO

Judetele ce se claseaza inaintea judetului Prahova in ierarhia organizata in functie de castigul
mediu salarial lunar sunt: Municipiul Bucuresti, judetele Ilfov, Gorj, Timis, Cluj si Arges.

2.5.2.5.

Structura veniturilor si cheltuielilor pe c ategorii sociale in regiunea Sud-Muntenia si
macroregiunea 3

Studiile si rapoartele statistice nu prezinta informatii detaliate istorice pentru judete in ceea ce
priveste structura veniturilor si cheltuielilor populatiei. Exista insa informatii statistice privind
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structura veniturior si cheltuielilor populatiei, fie la nivel de gospodarie, fie pe persoana la nivelul
macroregiunii 3 si la nivelul regiunii Sud-Muntenia.
Astfel, prezentam in continuare structura veniturilor totale pe per soana la nivelul anului 2012 pe
Romania, macroregiunea 3, respectiv regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia.
Tabel 2-54 Structura veniturilor totale pe persoana - Romania, macroregiunea 3 si regiunea SudMuntenia, anul 2012
Anul 2012

Principalele categorii sociale

Macroregiuni si regiuni de dezvoltare

Total

Romania

861.15

-

MACROREGIUNEA TREI

971.85

-

Regiunea SUD-MUNTENIA

835.46

Salariati

Romania

1056.3

-

MACROREGIUNEA TREI

1180.17

-

Regiunea SUD-MUNTENIA

1035.7

Agricultori

Romania

583.73

-

MACROREGIUNEA TREI

691.5

-

Regiunea SUD-MUNTENIA

690.85

Someri

Romania

488.01

-

MACROREGIUNEA TREI

584.55

-

Regiunea SUD-MUNTENIA

529.04

Pensionari

Romania

825.92

-

MACROREGIUNEA TREI

873.05

-

Regiunea SUD-MUNTENIA

794.3

Lei / persoana

Sursa: INS Baza de date TEMPO

Asa cum se poate observa veniturile totale pe persoana la nivel regional sunt comparabile cu cele
la nivel national, la nivelul macroregiunii 3 aceasta valoare fiind mai mare cu aproximativ 14,03 %
fata de cea inregistrata in Regiunea Sud-Muntenia.
In ceea ce priveste structura cheltuielilor totale ale populatiei, exista informatii disponibile la nivel
de regiune si macroregiune.
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In tabelul de mai jos sunt prezentate valorile absolute ale cheltuielilor totale/ persoana precum si
structura principalelor categorii sociale la nivelul Romaniei, macroregiunii 3 si regiunii de
dezvoltare Sud-Muntenia.
Tabel 2-55 Structura cheltuielilor totale pe persoana - Romania, macroregiunea 3 si regiunea SudMuntenia, anul 2012
Anul 2012

Principalele categorii sociale

Macroregiuni si regiuni de dezvoltare

Total

TOTAL

780.92

-

MACROREGIUNEA TREI

859.47

-

Regiunea SUD-MUNTENIA

757.95

Salariati

TOTAL

945.5

-

MACROREGIUNEA TREI

1020.94

-

Regiunea SUD-MUNTENIA

907.59

Agricultori

TOTAL

565.29

-

MACROREGIUNEA TREI

681.29

-

Regiunea SUD-MUNTENIA

680.96

Someri

TOTAL

490.23

-

MACROREGIUNEA TREI

538.55

-

Regiunea SUD-MUNTENIA

495.55

Pensionari
-

TOTAL
MACROREGIUNEA TREI

740.53
778.94

-

Regiunea SUD-MUNTENIA

726.09

Sursa: INS Baza de date TEMPO

Pagina 120

Lei / persoana

2.6

EVALUAREA CADRULUI INSTITUTIONAL SI LEGAL

Cadrul administrativ general la nivel national, judetean si local, este reprezentat de o serie de
institutii publice cu atributii si responsabilitati diferite, cu privire la crearea sistemului legislativ
necesar organizarii si functionarii si finatarii proiectelor privind serviciile publice de alimentare cu
apa si canalizare. Principalele institutii nationale si locale cu atributii importante pentru
reglementarea functionarii serviciilor publice de apa si canalizare:


Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice si institutiile subsidiare la nivel regional si
judetean, ca institutii responsabile pentru a asigura conformitatea tuturor aspectelor ce tin
de protectia mediului si de dezvoltarea de proiecte prioritare in acest domeniu cu directivele
Comunitatii Europene.

Responsabilitatea implementarii politicilor de mediu revine Agentiei Nationale de P rotectie a
Mediului, reprezentata in teritoriu prin Agentiile Judetene de Protectia Mediului.
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice detine si rolul de Autoritate de Management (AM)
pentru POS Mediu in implementarea proiectelor din anvelopa de m ediu, pentru ciclul de
programare 2007 - 2013. In aceasta calitate va actiona ca planificator global al politicii de mediu,
manager financiar si lider de proces, el detinand un rol esential in asigurarea unei viziuni strategice
de ansamblu.


Ministerul Fondurilor Europene coordoneaza activitatea tuturor autoritatilor de
management, centralizand toate informatiile cu privire la implementarea proiectelor
finantate din instrumente structurale si la eficienta proiectelor implementate si gradul de
absobtie a finantarii alocate;



Ministerul Finantelor Publice, in calitate de autoritate centrala responsabila de asigurarea
si urmarirea resurselor financiare necesare pentru dezvoltarea oricarui proiect de i nvestitii
finantat prin fornduri publice;

In cadrul acestui minister functioneaza Autoritatea de Certificare și Plata care are atributii in ceea
ce priveste stabilirea și implementarea masurilor necesare realizarii unui management financiar
riguros și eficient al fondurilor alocate programelor operaționale finantate din instrumente
structurale. ACP este responsabila cu certificarea sumelor cuprinse in declaratiile de c heltuieli
transmise la Comisia Europeana si pentru primirea fondurilor transferate Romaniei din Fondul
European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si asigurarea
transferului acestora catre beneficiari, precum si a sumelor de prefinantare si cofinantare aferente
acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat.


Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a Romaniei ce detine responsabilitati in
asigurarea conformitații sistemelor de m anagement și control specifice programelor
operaționale finanțate din instrumente structurale.
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Organismele Intermediare POS Mediu au fost infiintate in fiecare din cel 8 regiuni de
dezvoltare ale Romaniei (NUTS II), ele indeplinind rolul de i mplementare a P OS la nivel
regional, actionand ca interfata intre AM si beneficiari. Responsabilitatile OI sunt legate de
programare, monitorizare, control si raportare. OI-urile indeplinesc un rol crucial in
implementarea POS Mediu verificand daca operatiunile cofinantate sunt realizate si daca
cheltuielile aferente acestora sunt conforme cu regulile nationale si ale CE.



Beneficiarii directi:
-

Consiliul Judetean Prahova ca membru cheie al Asociatiei de D ezvoltare
Intercomunitare „Parteneriatul pentru managementul apei – Prahova”;

-

Consiliile Locale ale oraselor si comunelor ale caror servicii de apa si apa uzata
sunt vizate de acest Master plan.

Beneficiarii joaca un r ol important in managementul si implementarea proiectelor, ei asigurand
monitorizarea si controlul modului de r espectare a obl igatiilor si responsabilitatilor asumate de
operator prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.


Operatorul regional, respectiv S.C. Hidro Prahova S. A. responsabil pentru a duce la bun
sfarsit proiectele si serviciile acoperite de catre acest Master plan. Acesta are ca domenii
principale de activitate captarea, tratarea si distributia apei precum si colectarea si tratarea
apelor uzate, conform prevederilor din Contractul de finantare nr. 121443 / 20.05.2011,
incheiat intre acesta si Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice (denumirea curenta).



Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de U tilitati
Publice (A.N.R.S.C.) functioneaza in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice si are ca scop reglementarea si monitorizarea la nivel central a
activitatilor din domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice aflate in atributiile sale, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 51 din 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.



Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
(A.N.R.M. A.P.) detine un r ol fundamental in formularea si implementarea politicii in
domeniul achizitiilor publice, reglementand cadrul legal referitor la aplicarea, monitorizarea
si supravegherea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.

2.6.1

Cadrul Administrativ General

Mecanismul de coordonare institutionala a fondurilor europene, propus pentru urmatoarea
perioada de programare 2014 – 2020, prin Acordul de Parteneriat publicat pe site-ul Ministerului
Fondurilor Europene, aduce o s erie de m odificari fata de ac tuala structura de gestionare.
Schimbarile constau in introducerea unor noi niveluri de coordonare a modului de administrare a
fondurilor europene, dupa cum urmaza:
 Nivelul 1 – Comitetul Interinstitutional pentru Acordul
creat ca un comitet interministerial sub responsabilitatea MFE

de

Parteneriat (CIAP),

 Nivelul 2 – Sub-comitete interinstitutionale tematice. Vor fi cinci sub-comitete tematice,
conform celor cinci prioritati de finantare nationale, sub coordonarea Ministerului Fondurilor
Europene, si anume:
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1. Promovarea competitivitatii economice si a dezvoltarii locale
2. Ameliorarea capitalului uman prin cresterea ratei de ocupare a fortei de munca
si politici mai bune privind incluziunea sociala si educatia
3. Dezvoltarea infrastructurii moderne pentru crestere si locuri de munca
4. Optimizarea utilizarii si protectiei resurselor naturale si activelor
5. Modernizarea si consolidarea administratiei nationale si a sistemului judiciar
•

Nivelul 3 – Grupuri de l ucru functionale. Vor fi trei grupuri de lucru functionale create sub
coordonarea Ministerului Fondurilor Europene, dupa cum urmeaza:
1. GLF operational cuprinzand urmatoarele zone orientative de interes:
• Simplificare: sarcina administrativa, ghiseu unic, optiuni simplificate si su
bventii globale;
• Proceduri operationale, audit, nereguli si fraude
• Sisteme electronice si schimb de date
• Comunicare
• Achizitii publice
• Asistenta tehnica si resurse umane
• Principii orizontale
• Ajutor de stat
2. GLF pentru evaluarea performantei care acopera urmatoarele arii:
• Cadrul de performanta
• Evaluare
• Raportare
• Statistica si indicatori
• Gestiune si prognoze financiare
3. GLF pentru noi abordari, responsabil de:
• Instrumente financiare
• Dezvoltare urbana
• Investitii teritoriale integrate
• Dezvoltare sub responsabilitatea comunitatilor locale

Reproiectarea cadrului administrativ si institutional pentru ciclul de pr ogramare 2014 – 2020
vizeaza consolidarea functiilor de management si de coordonare. Aceasta abordare se bazeaza pe
concentrarea si centralizarea sistemului, asemanator modelului polonez.
Cadrul administrativ si institutional propus pentru perioada 2014 – 2020 este prezentat in
diagrama de mai jos:
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Astfel, in Romania, pentru perioada 2014-2020 se are in vedere o structura concentrata /
centralizata, la nivelul a trei ministere, in ceea ce priveste gestionarea fondurilor europene:
 Ministerul Fondurilor Europene pentru managementul a 4 pr ograme o perationale care
vizeaza:
• infrastructura mare (transport, mediu si energie);
• competitivitatea (cercetare-dezvoltare, Agenda Digitala);
• dezvoltarea capitalului uman;
• asistenta tehnica;
 Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pentru:
• managementul programelor de dezvoltare regionala,
• programe dedicate cooperarii teritoriale europene
• programul dedicat dezvoltarii capacitatii administrative;
 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru:
• managementul programelor dedicate dezvoltarii rurale
• managementul programelor dedicate pescuitului si acvaculturii.
In acest mod, se va realiza limitarea fragmentarii functiilor, responsabilizarea structurilor de
coordonare, sporirea coerentei intre sistemele de gestiune si control si rationalizare a procedurilor,
ceea ce va contribui la crearea unui mediu favorabil performantei, latoate nivelurile.
In ministerele / institutiile cu responsabilitati in sectorul specific vor fi instalate organisme
intermediare, asigurand o continuare, pe cat posibil, a experientei anterioare din ciclul programelor
2007-2013. In acest context, in cadrul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice va functiona
un organism intermediar avand competente regionale. In acelasi timp, structurile regionale
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existente vor fi utilizate pentru a asigura un contact strans cu beneficiarii, la toate nivelurile
teritoriale,evitandu-se crearea de structuri noi.
In cadrul Acodului de P arteneriat proiectat pentru perioada de pr ogramare 2014-2020, la nivelul
Provocarii 4 i n materie de dezvoltare, denumita Resursele, este detaliat Obiectivul tematic nr.6,
respectiv Protectia mediului si promovarea utilizarii eficiente a resurselor, ce vizeaza extinderea
conectarii populatiei la sistemele de alimentare cu apa si la sistemele de colectare a apelor uzate,
inclusiv in zonele rurale. Rezultatele asteptate sunt: cresterea accesului populatiei la apa potabila
si cresterea proportiei populatiei conectata la sistemele de canalizare.
De asemenea, sunt in derulare pregatiri pentru trecerea la un sistem informatizat pentru schimbul
de informatii intre autoritati, precum si intre autoritati si beneficiari.
Printre masurile preconizate in Planul de actiune pentru imbunatatirea capacitatii administrative in
vederea utilizarii fondurilor europene, la nivelul Acordului de P arteneriat, figureaza o s erie de
initiative menite sa remedieze deficientele evideniate in evaluarea capacitatii beneficiarilor. Printre
acestea amintim urmatoarele:
• Elaborarea unui ghid cuprinzator de bune pr actici si evitarea principalelor riscuri legate de
achizitiile publice
• standardizare a documentatiei de achiziii
• help-desk centralizat si asistenta pentru implementarea proiectelor
• introducerea unui program anual de formare pentru beneficiarii publici.
In ceea ce priveste resursele financiare, ar trebui precizat faptul ca a fost introdus recent un nou
mecanism de s prijin financiar, care permite efectuarea rambursarii cheltuielilor facturate direct
catre furnizor.
De asemenea, a av ut loc o ev aluare a m ecanismului de pr efinantare care propune o s chema
optimizata privind utilizarea prefinantarii pentru fiecare tip de beneficiar si pentru fiecare tip de
proiect, schema ce va fi avuta in vedere pentru perioada de programareurmatoare.
2.6.2

Cadrul legal

Avand in vedere calitatea Romaniei de membru al Uniunii Europene, incepand cu 1 ianuarie 2007,
cadrul legal relevant pentru serviciile de alimentare cu apa s i de c analizare, este format atat de
directivele europene cu incidenta in domeniul apei, cat si de legislatia romaneasca care
reglementeaza aspectele institutionale in domeniul organizarii si functionarii serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare, precum si cele care reglementeaza calitatea apelor si protectia
acestora impotriva poluarii.
Capitolul 22 al Tratatului de Aderare la Uniunea Europeana plaseaza printre obligatiile Romaniei si
aceea de a implementa cerintele Directivei Consiliului 98/83/EEC in ceea ce priveste calitatea apei
destinata consumului uman si Directivei Consiliului 91/271/EEC cu privire la tratarea apelor uzate
din mediul urban.
Programul Operational Sectorial al Romaniei (POS) pentru Mediu 2007-2013 s-a dezvoltat pornind
de la necesitatea conformarii statului roman cu cerintele prevederilor comunitare in materie, pe
baza regulilor Comunitatii Europene in ceea ce priveste managementul instrumentelor structurale
in perioada 2007-2013, prevazute in:
-

Regulamentul Consiliului (CE) Nr. 1083/2006 formuleaza prevederi cu privire la Fondul de
Dezvoltare Regionala Europeana, Fondul Social European si Fondul de C oeziune si
abroga Regulamentul (CE) Nr. 1260/1999
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-

Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 1828/2006 stabileste reguli pentru implementarea
Regulamentului Consiliului Nr. 1083/2006 si al Regulamentului 1080/2006

Totodata, obiectivele POS Mediu s-au dezvoltat si au fost corelate cu prevederile Planului National
de Dezvoltare 2007-2013 si cu cele cuprinse in Cadrul Strategic General de Referinta.
Romania a i ncercat sa creeze “structuri inovative si eficiente pentru managementul apelor”,
punand bazele unui proces de regionalizare, aspecte ce au reprezentat subiectul negocierilor cu
Comisia Europeana. Astfel, managementul serviciilor de apa s i apa uzata a f ost transferat
Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara (ADI), special constituite in acest scop.
In acest sens, Programul Operational Sectorial pentru Mediu 2007-2013 prevede ca:
“ Autoritatile locale individuale vor fi actionarii Companiilor Regionale de Apa (OR) si vor stabili in
paralel o as ociatie a municipalitatilor si a C onsiliului Judetean numita Asociatia de D ezvoltare
Intercomunitara (ADI) careia ii vor delega exercitarea drepturilor de actionar. Cerintele operationale
si prevederile legate de c ontrol vor fi definite intr-un contract de del egare al ADI si in actul de
incorporare al OR, conform criteriilor detaliate in capitolul 5.1 Management (sectiunea – Prevederi
specifice pentru implementarea adecvata a POS Mediu).
Corespunzator, ADI reprezentand administratiile locale, intra in contractul de delegare de servicii
fie cu operatori de utilitati experimentati care au dovedit capacitatea de pregatire si implementare a
investitiilor de marimea propusa in program sau cu noi operatori regionali formati prin gruparea
operatorilor existenti. Trebuie sa fie licentiati si capabili sa demonstreze capacitatea de a functiona
intr-o maniera durabila.”
Tabel 2-56 Principalele reglementari ale UE cu privire la mediu, alimentarea cu apa si canalizare

Nr. reglementare si data intrarii in
vigoare

Denumire reglementare

Directiva 2000/60/CE a
Parlamentului European si a
Consiliului din 23 octombrie 2000

Care stabileste cadrul comunitar de actiune in domeniul
politicii apelor

Directiva 2008/105/EC din 16
decembrie 2008

Privind standardele de calitate a mediului in domeniul
politicii apelor

Directiva 2006/11/EC din 15
februarie 2006

Privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase
deversate in mediul acvatic apartinand Comunitatii
Europene

Directiva Consiliului 91/271/CEE din
21 mai 1991

Privind tratarea apei urbane menajere

Directiva Consiliului 98/83/CE din 3
noiembrie 1998

Privind calitatea apei destinata consumului uman

Directiva Consiliului 91/676/CEE din
12 decembrie 1991

Privind protectia apelor impotriva poluarii cauzate de nitratii
proveniti din surse agricole

Directiva 2006/7/EC din 16 februarie
2006

Privind managementul calitatii apei de imbaiat

Directiva
2006/44/EC
septembrie 2006

din

Directiva 2006/113/EC din 12
decembrie 2006

6 Privind calitatea apelor dulci care necesita protectie sau
imbunatatire pentru a mentine viata pestilor
Privind calitatea necesara apelor pentru crustacee
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Directiva 2011/92/EU

Privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si
private asupra mediului

Directiva Consiliului 2001/42/CE a
Parlamentului European din 27 iunie
2001

Privind evaluarea efectelor anumitor planuri si programe
asupra mediului

Directiva 2003/4/EC, din 28 ianuarie
Privind accesul publicului la informatiile de mediu
2003
Directiva 2004/35/CE a
Parlamentului European si a
Consiliului

Privind raspunderea fata de mediul inconjurator, referitor la
prevenirea si remedierea prejudiciului adus mediului

2.6.2.1 Legislatie romaneasca
Tabel 2-57 Principalele reglementari romanesti cu privire la mediu, alimentarea cu apa si canalizarea

Nr.
Act
Denumire
normativ

Scurta descriere

REGLEMENTARI DE MEDIU GENERALE

OUG
195/2005

Ordonanta defineste cadrul unitar prin care se statueaza
principiile care guverneaza intreaga activitate de protectie a
OUG
privind mediului si care traseaza directiile de r eglementare a
protectia mediului activitatilor economice in vederea atingerii obiectivelor
dezvoltarii durabile, elemente care vizeaza interesul public si
care constituie situatii de urgenta extraordinare.

Hotararea stabileste procedura cadru de evaluare a
impactului asupra mediului, aplicata in scopul emiterii
acordului de m ediu, pentru anumite proiecte publice sau
private care pot avea efecte semnificative asupra mediului
prin natura, dimensiunea sau localizarea lor. Evaluarea
Hotarare privind impactului asupra mediului este parte integranta din
evaluarea
procedura de obtinere a acordului de mediu.
Hotarare nr. impactului
anumitor proiecte Anexa 1 c ontine lista proiectelor supuse evaluarii impactului
445/2009
publice si private asupra mediului. Anexa 2 contine lista proiectelor pentru care
trebuie stabilita necesitatea efectuarii evaluarii impactului
asupra mediului
asupra mediului. Anexa 3 contine criteriile de selectie pentru
stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra
mediului. Anexa 4 contine lista informatiilor solicitate titularului
proiectului pentru proiectele supuse evaluarii impactului
asupra mediului.
Ordinul
Ministerului
Ordin
nr. Mediului
si
135/2010
Padurilor privind
aprobarea
Metodologiei de

Obiectul procedurii elaborata de Ministerul Mediului si
Gospodaririi Apelor il constituie reglementarea conditiilor de
solicitare si obtinere a acordurilor de mediu pentru proiectele
cu impact semnificativ asupra mediului inconjurator.
Solicitarea acordului de mediu este obligatorie pentru proiecte
de investitii noi si modificarea substantiala a c elor existente,
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Nr.
Act
Denumire
normativ
aplicare
a
evaluarii
impactului asupra
mediului
pentru
proiecte publice si
private

Scurta descriere

inclusiv pentru proiectele de dezafectare, aferente activitatilor
cu impact semnificativ asupra mediului, stabilite prin HG nr.
918/2002, privind procedura cadru de ev aluare a i mpactului
asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice
sau private supuse acestei proceduri. Anexa I.1 contine lista
proiectelor si activitatilor supuse obligatoriu evaluarii
impactului asupra mediului. Anexa I.2 contine lista proiectelor
Publicat
in
de activitati supuse etapei de i ncadrare in vederea stabilirii
Monitorul Oficial,
necesitatii evaluarii impactului asupra mediului.
Partea I nr. 274
din 27/04/2010
Hotararea stabileste procedura de realizare a ev aluarii de
mediu, aplicata in scopul emiterii avizului de m ediu necesar
adoptarii planurilor si programelor care pot avea efecte
semnificative asupra mediului, definind rolul autoritatii
competente pentru protectia mediului, cerintele de consultare
a factorilor interesati si de participare a publicului.

HG
1076/2004

Stabilirea
procedurii de
realizare a
evaluarii de mediu
pentru planuri si
programe
M.O. nr. 707 din 5
august 2004

Legea
22/ 2001

Legea
pentru
ratificarea
Conventiei privind
evaluarea
impactului asupra
mediului
in
context
transfrontiera,
adoptata la Espoo
la 25 februarie

Se supun evaluarii de m ediu toate planurile si programele
care:
a)se pregatesc pentru urmatoarele domenii: agricultura,
silvicultura, pescuit si acvacultura, energie, industrie, inclusiv
activitatea de extractie a resurselor minerale, transport,
gestionarea deseurilor, gospodarirea apelor, telecomunicatii,
turism, dezvoltare regionala, amenajarea teritoriului si
urbanism sau utilizarea terenurilor, si care stabilesc cadrul
pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiectele
care sunt prevazute in anexele nr. 1 s i 2 la Hotarârea
Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de
evaluare a i mpactului asupra mediului si pentru aprobarea
listei proiectelor publice private supuse acestei proceduri; ori
care
b)datorita posibilelor efecte afecteaza ariile de pr otectie
speciala avifaunistica sau ariile speciale de conservare
reglementate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 462/2001.
Legea prevede continutul documentatiei pentru evaluarea
impactului asupra mediului, criterii generale aplicabile in
determinarea semnificatiei impactului asupra mediului,
procedura de notificare a activitatilor susceptibile sa aiba un
impact transfrontiera negativ semnificativ, lista cuprinzand
activitatile propuse, procedura de investigare pentru a vedea
daca o activitate propusa este sussceptibila sa aiba impact
transfrontier semnificativ, consultare si informare a publ icului
interesat, continutul acordurilor bilaterale sau multilaterare si
procedura de arbritaj.
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Nr.
Act
Denumire
normativ
1991.
M.O. nr. 105/1
martie 2001

Scurta descriere

REGLEMENTARI IN DOMENIUL PROTECTIEI NATURII

Legea
13/1993

Conventia privind
conservarea vietii
salbatice
si
a
habitatelor
naturale in Europa
M.O. nr. 283/7
decembrie 1993

Legea
462/2001

Garantarea conservarii si utilizarii durabile a patrimoniului
natural. Reglementeaza: asigurarea diversitati biologice, prin
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei slbatice;
mentinerea sau restabilirea intr-o stare de conservare
Regimul
ariilor favorabila a habitatelor si a speciilor din flora si fauna
naturale protejate, salbatica; constituirea, organizarea si extinderea retelei
conservarea
nationale de arii naturale protejate, precum si reglementarea
habitatelor
regimului acestora; masurile pentru ocrotirea si cosnervarea
naturale, a f lorei speciilor animale si plante salbatice periclitate, vulnerabile,
si faunei salbatice endemice si rare, precum si cele pentru protectia formatiunilor
M.O. nr. 433/2
geomorfologice si peisagistice de i nteres ecologic, stiintific,
august 2001
estetic, cultural si de al ta natura, a bunur ilor naturale de
interes speologic, paleontologic, geologic antropologic si a
altor bunuri naturale cu valoare de pat rimoniu natural,
existente in perimetrul ariilor naturale protejate si/sau in afara
acestora.

Legea
5/2000
sectiunea III

Planul national de a menajare a t eritoruiului national –
Planul
de Sectiunea III se refera la zone protejate. Legea evidentiaza
amenajare
a zonele naturale protejate de i nteres national si identifica
valorile de patrimoniu cultural national, care necesaita
teritoriului
instituirea de z one protejate pentru asigurarea protectiei
national
acestor valori. In anexa sunt prezentate zonele naturale
M.O. nr. 152/12
protejate de i nteres national si monumentele naturii, precum
aprilie 2000
si gruparea geografica si localizarea teritoriala a zonelor
naturale protejate.

Legea transpune in legislatia romaneasca Conventia privind
conservarea vietii salbatice si a habi tatelor naturale din
Europa, adoptata la Berna la 19 septembrie 1979. Conventia
are ca obiect asigurarea conservarii florei si faunei salbatice si
habitatelor lor naturale, in special a speciilor si habitatelor a
caror conservare necesita cooperarea mai multor state, si
promovarea unei astfel de cooperari.

REGLEMENTARI GENERALE IN DOMENIUL APEI SI PROTECTIE ACESTEIA

Legea
107/1996

Legea apelor
M.O. nr. 224/8
octombrie 1996

Stabileste: regimul de folosire a apelor, regimul de folosire a
albiilor, regimul de s ervituti si de ex ploatare. In domeniul
gospodaririi apelor prevede cunoasterea resurselor de apa,
protectia albiilor, a malurilor si a lucrarilor de gospodarire a
apelor, amenajarea bazinelor hidrografice, regimul lucrarilor
care se construiesc pe ape s au care au legatura cu apele,
apararea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice
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Nr.
Act
Denumire
normativ

Scurta descriere
periculoase si accidentelor la costructiile hidrotehnice; legea
prevede latimea z onelor de protectie in jurul lacurilor
naturale, lacurilor de ac umulare, in lungul cursurilor de apa,
digurilor, canalelor, barajelor si a altor lucrari hidrotehnice,
controlul activitatii de g ospodarire a apelor, precum si
sanctiunile ce se aplica pentru incalcarea legii.

H.G.
351/2005

Hotararea de
Guvern nr. 351 din
21 aprilie 2005
privind aprobarea
Programului de
masuri impotriva
poluarii cu
substante chimice

OM
161/2006

Normativ privind
clasificarea
calitatii apelor de
suprafata
in
vederea stabilirii
starii ecologice a
corpurilor de apa

Legea
14/1995

Legea
30/1995

Legea
pentru
ratificarea
Conventiei privind
cooperarea pentru
protectia
si
utilizarea durabila
a
fluviului
Dunarea, semnata
la Sofia la 29 iunie
1994
M.O. nr.41/ 27
februarie 1995

Program de masuri impotriva poluarii cu substante chimice
stabileste cadrul legal unitar si institutional necesar pentru:
a)aplicarea de m asuri de eliminare treptata a evacuarilor,
emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase si
reducerea treptata a poluarii cauzate de substantele prioritare
in vederea aducerii lor in limitele standardelor de calitate de
mediu, denumite in continuare SCM, precum si aplicarea de
masuri pentru reducerea poluarii cu poluanti specifici in
vederea aducerii lor in limitele SCM;
b)aplicarea de m asuri in cazul in care SCM pentru
substantele prioritare. SCM reprezinta cadrul legal unitar si
institutional necesar cunoasterii si evaluarii starii chimice a
apelor si atingerii unei stari chimice bune a apelor interioare
de suprafata, râurilor si lacurilor, apelor tranzitorii si costiere.
Acest normativ defineste lista de elemente de c alitate
biologice, hidromorfologice, chimice si fizico-chimice in
vederea stabilirii starii ecologice a ecosistemelor acvatice
continentale - râuri si lacuri, naturale si artificiale sau
modificate ireversibil, precum si lista de elemente de calitate
microbiologice, chimice si fizico-chimice si standardele de
calitate in vederea stabilirii starii ecologice a ec osistemelor
acvatice marine.
Legea reglementeaza prevenirea, controlul si reducerea
impactului transfrontier; masuri speciale pentru protectia
resurselor de apa; limitarea emisiilor; obiective si criterii de
calitate a apei ; inventarierea emisiilor. Programe de ac tiune,
programe de monitoring, obligatii de raportare, consultari,
schimbul de i nformatii, protectia informatiilor furnizate,
sisteme de comunicatii, avertizari si alarma, planuri de
urgenta, asistenta mutuala.
Stabileste infiintarea Comisiei internationale pentru protectia
fluviului Dunarea, sarcinile si competentele acesteia.
Contine: lista grupelor de substante periculoase; substantele
periculoase individuale; ghidul de apreciere generala a calitatii
apei; statutul Comisiei internationale pentru protectia fluviului
Dunarea

Legea
pentru Stabileste obligatiile partilor riverane pentru prevenirea,
ratificarea
controlul si reducerea impactului trasfrontier precum si pentru
Conventiei privind supraveghere, cercetare si dezvoltare, schimb de informatii si
protectia
si protectia acestora.
Pagina 130

Nr.
Act
Denumire
normativ
utilizarea
cursurilor de apa
transfrontiere si a
lacurilor
internationale,
incheiata
la
Helsinki
la
17
martie 1992.
M.O. Nr. 82/ 3 mai
1995

Scurta descriere
Legea contine dispozitiile aplicabile partilor riverane pentru
cooperare bilaterara si multilaterala, supraveghere si evaluare
comuna, sisteme de avertizare si alarma, asistenta reciproca,
prevederi institutionale. Sunt prevazute liniile directoare
pentru dezvoltarea celor mai bune pr actici de m ediu, pentru
dezvoltarea obiectivelor, criteriilor privind calitatea apei si
procedura de arbritraj a unui potential diferend.

LEGISLATIE IN DOMENIUL ALIMENTARII CU APA SI CANALIZARII
Legea
241/2006

Legea privind
serviciul de
alimentare cu apa
si de canalizare

Stabileste cadrul juridic unitar privind infiintarea, organizarea,
gestionarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea si
controlul furnizarii/prestarii reglementate a serviciului public
de alimentare cu apa si de canalizare al localitatilor.

Legea
51/2006

Legea serviciilor
comunitare de
utilitati publice Republicare

Stabileste cadrul juridic si institutional unitar, obiectivele,
competentele, atributiile si instrumentele specifice necesare
infiintarii, organizarii, gestionarii, finantarii, exploatarii,
monitorizarii si controlului furnizarii/prestarii reglementate a
serviciilor comunitare de utilitati publice, inclusiv a s erviciilor
de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate

Legea
458/2002

Legea
privind
calitatea
apei
potabile
M.O. Nr. 552/29
iulie 2002

Legea stabileste valorile maxime admise pentru parametri
microbiologici, chimici si parametri indicatori de c alitate;
parametri pentru monitorizarea de c ontrol, monitorizarea de
audit; frecventa minima de prelevare si analiza a apei potabile
distribuita prin sistemul public, rezervor mobil sau folosita ca
sursa in industria alimentara si pentru apa potabila imbuteliata

HG
100/2002

Norme de calitate
pe care trebuie sa
le indeplineasca
apele de suparfata
utilizate pentru
potabilizare –
NTPA-013
M.O. nr. 130/19
februarie 2002

HG
930/2005

Norme speciale
privind caracterul
si marimea
zonelor de
protectie sanitara
si hidrogeologica

Normele reglementeaza cerintele de c alitate pe care apele
dulci de s uprafata utilizate sau destinate potabilizarii trebuie
sa le indeplineasca dupa o tratare corespunzatoare. Apa
subterana si apa salmastra nu fac obiectul acestor norme de
calitate. Elaborarea normelor are drept scop reducerea
nivelului de t ratare a a pei brute de s uprafata, cu influenta
directa asupra costurilor. Apele de s uprafata se clasifica
functie de v alorile limita in trei categorii. Fiecarei categorii ii
corespunde o tehnologie standard de tratare si caracteristici
fizice, chimice si microbiologice (anexele prezinta aceste
caracteristici).
Stabileste normele speciale privind caracterul si marimea
zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica in jurul surselor
de apa, lucrarilor de captare, constrcutiilor si instalatiilor de
alimentare cu apa pot abila, zacamintelor de a pe minerale
utilizate pentru cura interna, lacurilor si namolurilor
terapeutice. Inventariaza factorii ce reprezinta riscuri de
impurificare a apei potabile si mecanismul impurificarii. Ofera
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Nr.
Act
Denumire
normativ

Scurta descriere
indicatii tehnice pentru dimensionarea zonelor de protectie
sanitara si hidrogeologica a surselor de al imentare cu apa
potabila din subteran si de ape minerale utilizate pentru cura
interna. Stabileste masuri pentru utilizarea terenurilor cuprinse
in perimetrul de protectie hidrogeologic. Precizeaza masuri cu
privire la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in
zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie si cu regim
sever. Masuri referitoare la protectia sanitara a constructiior si
instalatiilor de exploatare a resurselor de apa.

HG
472/2000

Hotarare de
Guvern privind
masurile de
protectie a calitatii
resurselor de apa
M.O nr. 272/15
iunie 2000

Stabileste masuri de protectie a r esurselor de apa de
suprafata si subterane si a ecosistemelor acvatice in vederea
ameliorarii si mentinerii calitatii naturale a acestora in scopul
evitarii unor efecte negative asupra mediului si sanatatii
umane, in contextul unei dezvoltari durabile.

2.6.2.2 Corespondenta intre Directivele UE si legislatia romaneasca, transpunerea Directivelor
UE in legislatia romaneasca
Tabel 2-58 Transpunerea Directivelor UE in legislatia romaneasca

Nr.

Aquis comunitar

Legislatie nationala
HG nr. 188/2002 (MO nr.187/20.03.2002) pentru
aprobarea normelor privind conditiile de descarcare
a apelor uzate in mediul acvatic

1

HG nr. 352/2005 (MO nr. 398/11.05.2005) pentru
modificarea HG nr. 188/28.02.2002 pentru
Directiva Consiliului 91/271/CEE aprobarea normelor privind conditiile de descarcare
din 21 m ai 1991 privind tratarea a apelor uzate in mediul acvatic
apei urbane menajere
Legea 107/1996 – Legea apelor
OMMGA nr. 662/2006 (MO nr. 661 din 01/08/2006)
privind aprobarea Procedurii si a c ompetentelor de
emitere a avizelor si autorizatiilor de g ospodarire a
apelor
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Nr.

Aquis comunitar

Legislatie nationala
OMMGA nr. 15/2006 pentru aprobarea Procedurii de
suspendare temporara a autorizatiei de gospodarire
a apelor si a Procedurii de modificare sau de
retragere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a
apelor
Hotarare nr. 577/2004 pentru aprobarea Acordului
dintre Guvernul României si Guvernul Republicii
Ungare privind colaborarea pentru protectia si
utilizarea durabila a ap elor de frontiera, semnat la
Budapesta la 15 septembrie 2003
OMMGA nr. 344 / 2004 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind protectia mediului si in special a
solurilor, când se utilizeaza namolurile de epurare in
agricultura
HG nr. 964/13.10.2000 (MO nr. 526/ 25.10.2000)
privind aprobarea Planului de ac tiune pentru
protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti
din surse agricole

2

Directiva Consiliului 91/676/CEE
din 12 decem brie 1991 privind
protectia apelor impotriva poluarii
cauzate de ni tratii proveniti din
Ordin comun al MAPM nr. 452/04.05.2001 si
surse agricole
MAPDR
nr.
105951/8.05.2001
(MO
Nr.
296/06.06.2001)
aproband
Regulamentul
de
organizare si functionare a Comisiei si a Grupului de
Amendata prin 303R1882
sprijin pentru aplicarea Planului de actiune
pentru protectia aplelor impotriva poluarii cu nitrati
proveniti din surse agricole
OM nr. 918/08.10.2002 (nepublicat)
aprobarea Codului bunelor practici agricole

3

Directiva Consiliului 76/464/CEE
din 4 m ai 1976 p rivind poluarea
cauzata de anu mite substante
periculoase deversate in mediul
acvatic al Comunitatii (si cele 7

pentru

OM nr. 740/08.08.2001 (nepublicat) privind
aprobarea partilor componente nominale ale
Comisiei pentru aplicarea Planului de actiune privind
protectia apelor impotriva poluarii cauzate de nitratii
proveniti din surse agricole
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Nr.

Aquis comunitar
directive “fiice”)
Amendata prin 391L0692
Inlocuita de 300L0060 din 22/12/2013
Amendata prin 300L006

Legislatie nationala
OM nr. 1072/19.12.2003 (MO nr. 71/28.01.2004)
privind aprobarea organizarii sistemului de
monitorizare
suport
national
integrat
de
supraveghere, control si decizii pentru reducerea
poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole in apele
subterane si de suprafata si pentru aprobarea
Programului
de s upraveghere
si
control
corespunzator si a procedurilor si instructiunilor de
evaluare a dat elor de monitorizare a pol uantilor din
apele de suprafata si apele subterane
OM nr. 377/23.10.2001 (nepublicat) pentru
aprobarea obiectivelor de r eferinta pentru calitatea
apelor de suprafata
HG nr. 118/07.02.2002 (MO nr. 132/ 20.02.2002)
privind aprobarea Programului de a ctiune pentru
reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor
subterane, cauzata de ev acuarea unor substante
periculoase Amendat prin: HG nr. 351/21.04.2005
(MO nr. 428/20.05.2005)
HG nr. 472/09.06.2000 (MO nr. 272/15.06.2000)
privind anumite masuri pentru protectia calitatii apei
OM al MAPM nr. 1406/03.03.2003 si al MSF nr.
191/07.03.2003 (MO nr. 213/01.04.2003) pentru
aprobarea Metodologiei de evaluare rapida a riscului
pentru mediu si sanatatea umana
OM nr. 370/19.06.2003 (MO nr. 756/29.10.2003)
privind aprobarea unei liste cu laboratoarele de
referinta
Directiva 75/440/CEE privind calitatea apelor de
suprafata folosita pentru alimentarea cu apa a f ost
transpusa prin HG nr. 100/2002 pentru aprobarea
Normelor privind metodele de masurare, prelevare a
probelor si frecventa de analiza a apelor de
suprafata destinata potabilizarii si, de as emenea,
prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului
nr.377/2001 pentru aprobarea obiectivelor de
referinta pentru calitatea apelor de suprafata.
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Nr.

Aquis comunitar

Legislatie nationala
OM nr. 35/02.04.2003 (MO nr.305/07.05.2003)
privind aprobarea Metodelor de masurare si analiza
folosite
la
determinarea
substantelor
prioritare/prioritare periculoase din apele uzate
evacuate si apele de suprafata
OM nr. 501/04.08.2003 (MO nr.591/20.08.2003)
privind aprobarea Regulamentului pentru intocmirea
inventarului initial al surselor de poluare pentru
mediul acvatic si apele subterane
OM nr. 44/09.01.2004 (MO nr. 154/23.02.2004)
privind aprobarea Regulamentului de monitorizare a
calitatii apei pentru substante prioritare/prioritare
periculoase
HG nr. 459/2002 privind aprobarea Normelor de
calitate pentru apa di n zonele naturale amenajate
pentru imbaiere.

4

Directiva Consiliului 86/280/CEE
din 12 iunie 1986 pr ivind valorile
limita si obiectivele calitative
pentru
deversarile
anumitor HG nr. 118/07.02.2002 (MO nr. 132/20.02.2002)
substante periculoase incluse in privind aprobarea unui Program de ac tiune pentru
reducerea poluarii din mediul acvatic si din apele de
Lista I din
suprafata, cauzata de deversarile de substante
Anexa la Directiva 76/464/CEE
periculoase Amendat prin:
Amendata prin 391L0692

HG nr. 351/21.04.2005 (MO nr. 428/20.05.2005)

Amendata prin 388L0347
Amendata prin 390L0415
Legea nr. 458/08.07.2002 (MO nr. 552/29.07.2002)
privind calitatea apei potabile

5

Directiva Consiliului 98/83/CE din 3
noiembrie 1998 privind calitatea
Legea nr. 311/28.06.2004 (MO nr. 582/30.06.2004)
apei destinata consumului uman
pentru amendarea Legii nr. 458/2002 (MO Nr.
552/29.07.2002) privind calitatea apei potabile
Amendata prin 303R1882
Legea nr. 100/26.05.1998 (MO nr. 204/01.07.1998)
privind asistenta de sanatate publica
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Nr.

Aquis comunitar

Legislatie nationala
OM nr. 273/12.03.2004 (MO nr. 259/24.03.2004)
pentru aprobarea normelor de i giena privind apele
potabile imbuteliate, altele decat apele minerale
naturale
HG nr. 974/15.06.2004 (MO nr. 669/26.07.2004)
care aproba normele de supraveghere, inspectie
sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si
procedura de autorizare sanitara pentru folosirea si
stocarea apei potabile
OM nr. 1193/28.05.1996 (nepublicat) privind
normele de supraveghere sanitara pentru sistemele
publice de depozitare a apei potabile
OM nr. 536/23.06.1997 (MO nr. 140/3.07.1997) care
aproba normele de igiena si a recomandarilor privind
mediul de viata al populatiei

Directiva Consiliului 75/440/CEE
din 16 iunie1975 referitoare la
calitatea ceruta apelor de suprafata
destinate
producerii
de apa
potabila in statele membre
6

Amendata prin 379L0869
Amendata prin 391L0692
Inlocuita de 300L0060 din 22/12/2007

HG nr. 100/07.02.2002 (MO nr. 130/19.02.2002)
pentru aprobarea Normelor de c alitate pe care
trebuie sa le indeplineasca apele de s uprafata
utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind
metodele de m asurare si frecventa de pr elevare si
analiza a pr obelor din apele de s uprafata destinate
producerii de apa potabila
OM nr. 1146/10.12.2002 (MO nr. 197/27.03.2002)
pentru aprobarea Normelor referitoare la obiectivele
de referinta pentru clasificarea apelor de suprafata
OM nr. 377/23.10.2001 (nepublicat) privind
aprobarea obiectivelor de r eferinta pentru calitatea
apelor de suprafata

7

Directiva Consiliului 79/869/CEE
din 9 octombrie 1979 privind
metodele de masurare, frecventele
de prelevare si analiza apelor de
suprafata destinate prelevarii apei
pentru consum uman in statele

Legea nr. 458/08.07.2002 (MO nr. 552/29.07.2002)
privind calitatea apei potabile
Legea nr. 311/28.06.2004 (MO nr. 582/30.06.2004)
pentru amendarea Legii nr.458/2002 (MO Nr.
552/29.07.2002) privind calitatea apei potabile
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Nr.

Aquis comunitar

Legislatie nationala

membre
Amendata prin 381L0855
Amendata prin 391L0692
Inlocuita de 300L0060
Amendata prin 303R0807

HG nr. 100/07.02.2002 (MO nr. 130/19.02.2002)
pentru aprobarea Normelor de c alitate pe care
trebuie sa le indeplineasca apele de s uprafata
utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind
metodele de masurare si frecventa de pr elevare si
analiza a pr obelor din apele de s uprafata destinate
producerii de apa potabila
OM nr. 1193/28.05.1996 privind normele de
supraveghere sanitara pentru sistemele publice de
stocare a apei potabile.
OM
nr.1049/13.11.2002
(nepublicat)
pentru
aprobarea unui Plan de masuri pentru eliminarea si
reducerea riscului de poluare in apele subterane
OM nr. 1141/6.12.2002 (MO nr. 21/16.01.2003)
pentru aprobarea unei proceduri si competentele de
eliberare a permiselor si licentelor de gospodarire a
apelor
OM nr. 277/11.04.1997 privind normele care contin
documentatia tehnica necesara pentru obtinerea
permiselor/licentelor de gospodarirea apelor
Legea
Apelor
nr.244/08.10.1996)

(MO

Legea nr. 310/28.06.2004 (MO nr..584/30.06.2004)
a pentru amendarea Legii Apelor nr. 107/25.09.1996
(MO nr. 244/08.10.1996)
European si a C onsiliului din 23
HG nr. 472/09.06.2000 (MO nr. 272/15.06.2000)
octombrie
referitoare la masuri pentru calitatea mediului
2000
care
stabileste
cadrul acvatic
comunitar de
OM nr.281/11.04.1997 (MO nr.100 bis/ 26.05.1997)
actiune in domeniul politicii apelor
privind aprobarea procedurii privind mecanismul de
acces la informatia de gospodarire a apelor
Amendata prin 301D2455
OM nr. 913/15.10.2001 (nepublicat) privind
aprobarea structurii cadru a planului de gospodarire
a apelor la bazinele hidrografice Remarca: Legislatie
subsecventa
Directiva
Parlamentului

8

nr.107/25.09.1996

2000/60/CE
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Nr.

Aquis comunitar

Legislatie nationala
OM nr.1146/10.12.2002 (MO nr. 197/27.03.2002)
privind aprobarea normelor referitoare la obiectivele
de referinta pentru clasificarea apelor de suprafata
HG 918/22.08.2002 (MO nr. 686/17.09.2002) privind
stabilirea procedurii-cadru de ev aluare a i mpactului
asupra mediului si aprobarea listei proiectelor
publice sau private supuse acestei proceduri
HG nr. 1705/14.10.2004 (MO nr. 970/22.10.2002)
pentru modificarea art. 5 al in. (2) din HG nr.
918/22.08.2002 privind stabilirea procedurii-cadru de
evaluare a i mpactului asupra mediului si pentru
aprobarea listei proiectelor publice sau private
supuse acestei proceduri

9

Legea
nr.
265/29.06.2006
(M.Of.
nr.
586/06.07.2006) pentru aprobarea Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 195/22.12.2005 privind
protectia mediului (M.Of. nr. 1196/30.12.2005,
Directiva Consiliului 85/337/CEE rectificare in M.Of. nr. 88/31.01.2006, modificare in
din 27 iunie 1985 privind evaluarea prin OUG 114/22.10.2007)
efectelor anumitor proiecte publice
Legea nr. 22/22.02.2001 (M.Of. nr. 105/01.03.2001)
si private asupra mediului
pentru ratificarea Conventiei privind evaluarea
Corectata prin 31985L0337R(01)
impactului asupra mediului in context transfrontiera,
adoptata la Espoo la 25.02.1991
Amendata prin 31997L0011
Amendata prin 32003L0035

HG nr. 1213/06.09.2006 (M.Of. nr. 802/25.09.2006)
privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a
impactului asupra mediului pentru anumite proiecte
publice si private
OUG
nr.
152/10.11.2005
(M.Of.
nr.
1078/30.11.2005) privind prevenirea si controlul
integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr.
84/05.04.2006 (M.Of. nr. 327/11.04.2006)
OM nr. 860/26.09.2002 (M.Of. nr. 52/30.01.2003)
pentru aprobarea Procedurii de e valuare a
impactului asupra mediului si de emitere a acordului
de mediu (modificat prin Ordinul MAPAM nr.
210/25.03.2004 - M.Of. nr. 309/07.04.2004; Ordinul
MMGA
nr.
1037/25.10.2005
M.Of.
nr.
985/07.11.2005)
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Nr.

Aquis comunitar

Legislatie nationala
OM nr. 863/26.09.2002 (M.Of. nr. 52/30.01.2003)
privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile
etapelor procedurii-cadru de ev aluare a i mpactului
asupra mediului
OM nr. 864/26.09.2002 (M.Of. nr. 397/09.06.2003)
pentru aprobarea Procedurii de e valuare a
impactului asupra mediului incontext transfrontiera si
de participare a publicului la luarea deciziei in cazul
proiectelor cu impact transfrontiera
OM nr. 978/02.12.2003 (M.Of. nr.3/05.01.2004)
privind Regulamentul de atestare a persoanelor
fizice si juridice care elaboreaza studii de evaluare a
impactului asupra mediului si bilanturi de m ediu
(modificat si completat prin Ordinul MMGA nr.
97/18.05.2004 - M.Of. nr. 504/04.06.2004)
OM nr. 794/2007 (M.Of. nr. 333/17.05.2007) privind
constituirea si functionarea colectivului de anal iza
tehnica la nivel central
OM nr. 876/20.12.2004 (M.Of. nr. 31/11.01.2005)
pentru aprobarea Procedurii de aut orizare a
activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului
HG nr. 1076/08.07.2004 (MO nr. 707/05.08.2004)
privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii
de mediu pentru planuri si programe

10

Legea
nr.
265/29.06.2006
(M.Of.
nr.
586/06.07.2006) pentru aprobarea Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 195/22.12.2005 privind
protectia mediului (M.Of. nr. 1196/30.12.2005,
Directiva Consiliului 2001/42/CE a
rectificare in M.Of. nr. 88/31.01.2006)
Parlamentului European din 27
iunie 2001 p rivind evaluarea
OM nr. 995/21.09.2006 (M.Of. nr. 812/03.10.2006)
efectelor anumitor planuri si
pentru aprobarea listei planurilor si programelor care
programe asupra mediului
intra sub incidenta Hotararii Guvernului nr.
1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a
evaluarii de mediu pentru planuri si programe
Ordin MMGA nr. 117/02.02.2006 pentru aprobarea
manualului privind aplicarea procedurii de r ealizare
a evaluarii de mediu pentru planuri si programe
(M.Of. nr. 186/27.02.2006)
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Nr.

Aquis comunitar

Directiva Consiliului 90/313/CE
privind accesul publicului la
informatia de mediu
11

Directiva Parlamentului European
si a C onsiliului 2003/4/CE privind
accesul publicului la informatia de
mediu
(va
abroga
Directiva
90/313/CEE)

Legislatie nationala
Legea
nr.
265/29.06.2006
(M.Of.
nr.
586/06.07.2006) pentru aprobarea Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 195/22.12.2005 privind
protectia mediului (M.Of. nr. 1196/30.12.2005,
rectificare in M.Of. nr. 88/31.01.2006)
Legea nr. 86/10.05.2000 (M.Of. nr. 224/22.05.2000)
pentru ratificarea Conventiei privind accesul liber la
informatie, participarea publicului la luarea deciziei si
accesul la justitie in problemele de mediu, semnata
la Aarhus la 25.06.1998
Legea
nr.
554/02.12.2004
(M.Of.
nr.
1154/07.12.2004) contenciosului administrativ
HG nr. 878/28.07.2005 (M.Of. nr. 760/22.08.2005)
privind accesul publicului la informatia privind mediul
Legea 544/12.10.2001 (M.Of. nr. 663/23.10.2001)
privind liberul acces la informatiile de i nteres public
(modificata prin Legea nr. 371/05.10.2006 – M.Of.
nr. 837/11.10.2006; modificata si completata prin
Legea
nr.
380/05.10.2006
–
M.Of.
nr.
846/13.10.2006)
HG nr. 123/07.02.2002 (M.Of. nr. 167/08.03.2002)
pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informatiile de interes public
OM nr. 1325/22.09.2000 (M.Of. nr. 580/20.11.2000)
privind participarea publicului, prin reprezentantii sai,
la pregatirea planurilor, programelor, politicilor si
legislatiei privind mediul
HG
nr.
564/26.04.2006
(M.Of.
nr.
406/10.05.2006)privind cadrul de realizare a
participarii publicului la elaborarea anumitor planuri
si programe in legatura cu mediul
OM nr. 1387/31.12.2006 (M.Of. nr. 91/05.02.2007)
privind aprobarea Procedurii de par ticipare a
publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea
programelor de actiune pentru zonele vulnerabile la
poluarea cu nitrati din surse agricole
OM nr. 1182/18.12.2002 (M.Of. nr. 331/15.05.2003)
pentru aprobarea Metodologiei de gestionare si
furnizare a i nformatiei privind mediul, detinuta de
autoritatile publice pentru protectia mediului

O importanta deosebita in procesul de implementare a proiectelor finantate din fonduri europene
revine procedurilor de achizitie publica care sunt reglementate de O UG nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii, prin care se transpune aquis-ul comunitar in domeniu.
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2.6.2.3 Normative, ghiduri, indrumatoare si standarde romanesti
Reglementarile tehnice sunt instrumentul prin care se asigura calitatea din punct de vedere
tehnico-economic pentru lucrarile de a limentare cu apa s i canalizare. Normativele, ghidurile si
indrumatoarele au caracter fie obligatoriu, fie de recomandare si sunt aprobate prin ordine ale
ministrilor responsabili cu domeniul respectiv sau chiar prin hotarare de guvern. Pentru detalii
tehnice, normativele fac trimitere la standarde, realizand astfel un pac het complet de pr escriptii
tehnice.
Tabel 2-59 Reglementari tehnice din domeniile alimentarii cu apa si canalizarii

Indicativ
reglementare
tehnica

I 22 - 1999

Denumire reglementare tehnica

Normativ pentru proiectarea si executarea
conductelor de aductiune si a retelelor de alimentare
cu apa si canalizare ale localitatilor.

Act legislativ de
aprobare
Ord. MLPAT
23/N/07.04.1999
Modificat si completat
prin Ord. MLPAT
438/22.03.2002
Ord. 1729 /
21.09.2006
Normativ pentru
proiectarea
constructiilor si
instalatiilor de epurare
a apelor uzate
orasenesti - Partea a
V-a: Prelucrarea
namolurilor", indicativ
NP 118-06

P 28 - 1984

Normativ pentru proiectarea tehnologica a statiilor de
epurare a apelor uzate orasenesti, treptele de
epurare mecanica si biologica si linia de prelucrare si
valorificare a namolurilor.

NP 028 - 1998

Normativ pentru proiectarea constructiilor de captare
a apei.

Ord. MLPAT
78/N/13.10.1998

NP 036 - 1999

Normativ de reabilitare a lucrarilor hidroedilitare din
localitatile urbane.

Ord. MLPAT
77/N/05.10.1999

P 66 - 2001

Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor
de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor din
mediul rural.

Ord. MLPAT
1214/N/06.09.2001

GP 087 - 2003

Ghid de proiectare a constructiilor pentru tratarea
apei in vederea potabilizarii

Ord. MTCT
647/23.10.2003

NP 091 - 2002

Normativ pentru proiectarea constructiilor si
instalatiilor de dezinfectare a apei in vederea
asigurarii sanatatii oamenilor si protectiei mediului.

Ord. MTCT
646/23.10.2003

NP 032 - 1999

Normativ pentru proiectarea constructiilor si

Ord. 163/15.02.2005
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Indicativ
reglementare
tehnica

Denumire reglementare tehnica

NP 088 - 2003

Normativ pentru proiectarea constructiilor si
instalatiilor de epurare a apelor uzate orasenesti –
Partea a II-a: Tratarea biologica

Ord. MTCT
639/23.10.2003

NP 089 - 2003

Normativ pentru proiectarea constructiilor si
instalatiilor de epurare a apelor uzate orasenesti –
Partea a III-a: Statii de epurare de capacitate mica (5
l/s<Q<50 l/s) si foarte mica (Q<5 l/s)

Ord. MTCT
640/23.10.2003

AC - 1998

Ghid de proiectare si executie a retelelor si
instalatiilor exterioare de alimentare cu apa si
canalizare. Ac – Mapa proiectantului.

Ord. MLPAT
9/N/16.02.1999

NTPA 001 – 2002

Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu
poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la
evacuarea in receptorii naturali.

HG nr. 188/2002

NTPA 002 – 2002

Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate
in retelele de canalizare ale localitatilor

HG nr. 188/2002

NTPA 011 – 2002

Norme tehnice privind colectarea, epurarea si
evacuarea apelor uzate orasenesti

HG nr. 188/2002

instalatiilor de epurare a apelor uzate orasenesti –
Partea I: Tratarea mecanica

Act legislativ de
aprobare
"Normativ pentru
proiectarea
constructiilor si
instalatiilor de epurare
a apelor uzate
orasenesti - Partea a
IV-a: treapta de
epurare avansata a
apelor uzate",
indicativ NP 107-04

Tabel 2-60 Descriere a celor mai importante reglementari

Reglementarea
NTPA – 001/2002

Denumirea
reglementarii
Normativ tehnic
privind stabilirea
limitelor de
incarcare cu
poluanti a apelor
uzate industriale si
orasanesti la
evacuarea in

Scurta descriere a continutului reglementarii
Normativul stabieste limitele de i ncarcare cu
poluanti a apelor uzate industriale si orasanesti la
evacuarea i n receptori naturali; introduce restrictii
privind evacuarea apelor uzate, valori limita de
incarcare cu poluanti pentru apele uzate industriale
si orasanesti evacuate in receptori naturali.
Precizeaza modul de stabilire a v alorilor limita
admisbile ale poluantilor din apele uzate evacuate
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Reglementarea

NTPA – 011/2002

NTPA – 002/2002

OM 334/2004

Denumirea
reglementarii
receptori naturali,
NTPA - 001
M.O. Nr.187/20
martie 2002
Norme
tehnice
privind
colectare,
epurare
si
evacuarea
apelor
uzate
orasanesti,
NTPA- 011
M.O. nr.187/ 20
martie 2002

Normativ privind
conditiile de
evacuare a apelor
uzate in retelele de
canalizare ale
localitatilor si direct
in statiile de
epurare, NTPA –
002
M.O. nr. 187/ 20
martie 2002
Norme
tehnice
privind
protectia
mediului
si
in
special a sol urilor
cand se utilizeaza
namoluri de epurare
in agricultura
M.O. nr.

Scurta descriere a continutului reglementarii
in receptori naturali. Stabilieste restrictiile privitoare
la evacuarea apleor uzate in receptori naturali.

Prevede procedurile de colectare, epurare si
evacuare a apel or uzate orasenesti; cerintele de
proiectare, construire si intretinere pentru retelele
de canalizare si statiile de epur are; prescriptiile
referitoare la evacuarea din statiile de epurare a
apelor uzate orasanesti/siin zonele sensibile supuse
eutrofizarii (parametri / indicatorii de c alitate,
concentratie si metoda de determinare de referinta);
sectoarele industriale si conditiile de aplicare.
Stabileste programul si procedurile de monitorizare
a evacuarilor din statiile de epur are a apelor uzate
orasanesti sau industriale in receptorii naturali:
practicile de prelevarea probelor, numarul minim de
probe, criteriile decalitate, numarul maxim de probe
permise a se abate de la cerinte de c alitate si
obligatiile de raportare.
Stabileste pricipalii parametri/indicatori de c alitate
ce trebuie sa caracterizeze apele uzate, conditiile
de acceptare pentru evacuare si restrictiile privind
evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare ale
localitatilor si/sau direct in statiile de epur are
municipale si orasenesti.

Transpune in legislatia romaneasca Directiva
86/278/CCE privind protectia mediului si in special a
solurilor, cand se utilizeaza namoluri de la statiile de
epurare.
Ordinul
stabilste
valorile
pentru
concentratiile de metale grele in solurile pe care se
aplica namoluri, concentatiile de metale grele si
namoluri si cantitatile maxime anuale ale acestor
metale grele care pot fi introduse in solurile cu
destinatie agricola. Sunt precizate obligatiile
producatorilor si utilizatorilor de namol. Producatorul
de namol isi asuma responsabilitatea privind
efectele utilizarii namolului asupra mediului si
sanatatii omului.
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Tabel 2-61 Standarde relevante pentru Master Plan

INDEX

COD STANDARD

DENUMIRE STANDARD

Alimentare cu apa si canalizare
o

STAS 1629/11981

Alimentari cu apa. Captarea izvoarelor. Prescriptii de proiectare.

o

SR 1629/2-1996

Alimentari cu apa. Captarea apelor subterane prin puturi.
Prescriptii de proiectare.

o

SR 1343/1-2006

Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila
pentru localitati.

o

SR 6819-1997

Alimentari cu apa. Studii, prescriptii de proiectare si executie.

o

STAS 1629/51990

Alimentari cu apa. Captare de apa din lacuri. Prescriptii de
proiectare.

o

STAS 1629/41990

Alimentari cu apa. Captare de apa din rauri. Prescriptii de
proiectare.

o

STAS 1629/31991

Alimentari cu apa. Captare de apa subterana prin drenuri.
Prescriptii de proiectare.

o

SR 4163/1-1995

Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii fundamentale
de calcul.

o

SR 1846-1:2006

Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 1:
Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare

o

SR 1846-2:2007

Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 2:
Determinarea debitelor de ape meteorice

o

SR 18462:2007/C91:2008

Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 2:
Determinarea debitelor de ape meteorice

o

STAS 11566-1991

Canalizari. Bazine cu namol activat. Prescriptii generale de
proiectare.

o

STAS 10686-1976

Canalizari. Bazine pentru uniformizarea debitelor si calitatii
apelor uzate industriale. Prescriptii de proiectare.

o

STAS 11565-1990

Canalizari. Platforme pentru uscarea namolului fermentat din
statiile de epurare orasenesti. Prescriptii de proiectare.

o

SR 12278-1996

Canalizari. Rezervoare de fermentare a namolurilor din statiile de
epurare. Prescriptii generale de proiectare.
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INDEX

COD STANDARD

DENUMIRE STANDARD

o

STAS 12594-1987

Canalizari. Statii de pompare. Prescriptii generale de proiectare.

o

SR 8591-1997

Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare

o

STAS 3051-1991

Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor exterioare de
canalizare. Prescriptii fundamentale de proiectare

o

STAS 9470-1973

Hidrotehnica. Ploi maxime. Intensitati, durate, frecvente.

2.6.3

Institutii din domeniul protectiei mediului

2.6.3.1 Nivel national

Denumire entitate

Ministerul Mediului si
Schimbarilor Climatice

Agentia Nationala pentru
Protectia Mediului

Responsabilitati
i.

Elaboreaza Strategia nationala si Planul national de ac tiune
pentru gospodarirea resurselor de apa;

ii.

Asigura, prin compartimentele proprii, prin unitatile subordonate
sau prin cele aflate sub autoritatea sa, secretariatele tehnice
specifice activitatilor de gospodarire a apelor

iii.

Stabileste regimul de utilizare a resurselor de apa si asigura
elaborarea de c ercetari, studii, prognoze si strategii pentru
domeniul gospodaririi cantitative si calitative a apel or, precum
si elaborarea programelor de dezvoltare a lucrarilor, instalatiilor
si amenajarilor de gospodarire a apelor;

iv.

Coordoneaza elaborarea si reactualizarea schemelor
directoare de management si amenajare a bazinelor
hidrografice si desfasurarea activitatilor de i nteres public din
domeniul meteorologiei si hidrologiei;

v.

Coordoneaza aplicarea
gospodaririi apelor,

vi.

Elaboreaza si urmareste aplicarea Programului de eliminare
treptata a e misiilor si pierderilor de s ubstante periculoase în
ape

vii.

Este Autoritate de Management a Programului Operational
Sectorial de Mediu

viii.

Elaboreaza si promoveaza documente legislative in domeniul
protectiei mediului

prevederilor

legale

în

domeniul

ANPM este o i nstitutie in subordinea Ministerului Mediului si
Schimbarilor Climatice, care are urmatoarele atributii principale:
i.
Implementeaza politicile nationale in domeniul protectiei
mediului inconjurator
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Denumire entitate

Responsabilitati
ii.
iii.
iv.
v.

vi.
vii.
viii.

Administratia Nationala Apele
Romane

i.
ii.
iii.

elaboreaza, actualizeaza si monitorizeaza implementarea
planurilor de actiune pentru protectia mediului
atributii pentru realizarea functiei de c oordonare, monitorizare
si control al activitatii agentiilor pentru protectia mediului din
subordine:
coordoneaza activitatea laboratoarelor agentiilor pentru
protectia mediului;
urmareste indeplinirea cerintelor legislatiei de mediu din actele
de reglementare, constata neconformitatile si ia masurile care
se impun in conformitate cu competentele stabilite de legislatia
in vigoare;
coordoneaza sistemul national de m onitorizare a factorilor de
mediu
pregateste date statistice in domeniul mediului,
actioneaza in calitate de institutie cu rol consultativ pe langa
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
Administratia Nationala Apele Romane are urmatoarele atributii
principale:
Aplica strategia de gospodarire si valorificare a apelor
Gestioneaza reteaua nationala de m asuratori hidrologice,
hidrogeologice si de calitate a resurselor de apa din domeniul
public
Coordoneaza modul de folosire a r esurselor de apa de
suprafata si subterane si exploatarea lucrarilor de gospodarire
a apelor
GNM este o i nstitutie in subordinea Ministerului Mediului si
Schimbarilor Climatice si are urmatoarele atributii principale:

i.
ii.

Garda Nationala de Mediu

Administratia Fondului de
Mediu

Autoritatea Nationala de
Reglementare pentru

Controleaza activitatile cu impact asupra mediului inconjurator,
Participa la interventiile pentru eliminarea sau diminuarea
efectelor majore ale poluarii factorilor de mediu,
iii.
Controleaza investitiile in domeniul mediului in toate fazele de
executie,
iv.
Participa la proiecte si programe derulate in domeniul mediului,
v.
Supervizeaza garzile regionale de mediu,
vi.
Aplica direct penalitati pentru nerespectarea legislatiei in
vigoare de catre marii operatori
AFM este o i nstitutie in coordonarea Ministerului Mediului si
Schimbarilor Climatice
i.

Asigura suport financiar si de implementare pentru proiectele
identificate ca prioritati (de ex. statii de epurare noi industriale,
statii de pr eepurare, protectia apelor subterane, extinderea si
modernizarea statiilor de preepurare existente pentru operatori
economici, protectia si gospodarirea retelei hidrografice etc.).
Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de U tilitati Publice are urmatoarele atributii
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Denumire entitate

Responsabilitati

Serviciile Comunitare de
Utilitati Publice

i.
ii.

iii.

iv.
v.
vi.
ii.

Organismul
Intermediar
pentru POS Mediu Pitesti

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

principale
Monitorizeaza delegarea gestiunii serviciilor de apa si de
canalizare
Controleaza activitatea operatorilor de servicii de apa si
canalizare in privinta respectarii indicatorilor de performanta,
ajustarii periodice a t arifelor, asigurarii protectiei utilizatorilor,
exploatarii eficiente a pat rimoniului public si/sau privat din
domeniul serviciilor de apa si canalizare
Are rol consultativ cu privire la restrictionarea alimentarii cu apa
a utilizatorilor pe o anum ita perioada de c atre operatori in
situatiile de r estrictionari justificate la sursa de apa, la
racordarea si punerea in functiune a unor noi capacitati sau de
efectuare a lucrarilor de intretinere planificate
Autorizeaza operatorii de servicii
Aprobarea tarifelor si ajustarile de tarife la cererea operatorilor
sau a autoritatilor locale
Elaboreaza normele metodologice privind calculul tarifelor
aplicabile produselor si serviciilor de apa si canalizare
Controleaza lucrarilem constructiilem instalatiile sau activitatile
privind serviciilor de ap a si canalizare pentru conformarea cu
cerintele legislatiei in vigoare
Actioneaza ca interfata intre MMSC, in calitate de Autoritate de
Management si beneficiar
Coordoneaza prioritatile POS Mediu cu alte programe de
investitii de la nivel regional
Asigura sprijinul pentru beneficiari in privinta procedurilor POS
Mediu referitoare la programarea si implementarea masurilor
Colecteaza datele necesare pentru monitorizarea si evaluarea
implementarii programului
Monitorizeaza proiectele aflate in derulare la nivelul regiunii
Atributii in privinta verificarii administrative, a cheltuielilor
efectuate, a progresului proiectelor etc.

2.6.3.2 Nivel regional si judetean
Denumire entitate

Organismul Intermediar
Pentru POS Mediu Regiunea
Sud Muntenia

Responsabilitati
i.

Elaboreaza, actualizeaza si urmareste aplicarea Strategiei
nationale si a Planului national de ac tiune pentru
gospodarirea resurselor de apa,

ii.

Este Autoritate de Management a Programului Operational
Sectorial de Mediu,

iii.

Elaboreaza si promoveaza documente legislative
domeniul protectiei mediului
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in

Denumire entitate

Responsabilitati
i.
ii.

Agentia pentru Protectia
Mediului Prahova
iii.
i.

Administratiei Bazinale
de Apa Buzau – Ialomita
(sediu in Buzau)
si
Sistemul de Gospodarire a
Apelor Prahova

ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Garda Nationala de Mediu –
Comisariatul
Judetean
Prahova

Directia
Judeteana
de
Sanatate Publica Prahova
2.6.4

i.
ii.

i.

Implementeaza politicile de mediu la nivel local
Autorizeaza activitatile cu impact asupra mediului,
conformitate cu competentele stabilite de l egislatia
vigoare si coordoneaza acest proces la nivel regional
local,
Responsabila cu monitorizarea factorilor de mediu
emiterea acordurilor / avizelor de mediu,

in
in
si
si

Aplica strategia si politica nationala în domeniul
gospodaririi cantitative si calitative a r esurselor de ap a,
scop în care actioneaza pentru cunoasterea resurselor de
apa, conservarea, folosirea rationala si protectia resurselor
de apa î mpotriva epuizarii si degradarii, în vederea
asigurarii unei dezvoltari durabile, prevenirea efectelor
distructive ale apelor, reconstructia ecologica a cursurilor
de apa, asigurarea supravegherii hidrologice si
hidrogeologice, implementarea prevederilor legislatiei
Realizeaza monitorizarea hidrologica si de calitate a
resurselor de apa din bazinul Buzau – Ialomita;
Administreaza si exploateaza infrastructura Sistemului de
gospodarire a apelor din bazinul hidrografic respectiv
Gestioneaza si valorifica resursele de apa de s uprafata si
subterane,
Avertizeaza si realizeaza masurile de prevenire, combatere
si inlaturare a efectelor inundatiilor si a pol uarilor
accidentale,
Elaboreaza Planul bazinal de A parare impotriva
inundatiilor, respectiv planul bazinal de apar are impotriva
inundatiilor
Responsabila pentru controlul si aplicarea cerintelor legale
in domeniul mediului la nivel regional, respectiv local,
Aplica direct amenzi operatorilor regionali, respectiv locali,
pentru nerespectarea legislatiei in vigoare.
Realizeaza analize ale apei distribuite catre consumatori in
vederea protectiei sanatatii publice

Operatorul Regional de servicii de apa si canalizare

Pentru definitivarea procesului de regionalizare a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, la
nivelul Judetului Prahova functioneaza si este operational Operatorul Regional S.C. Hidro Prahova
S. A.
Pentru perioada de pr ogramare 2007 – 2013, Operatorul S.C. Hidro Prahova S. A. este
beneficiarul Proiectului “Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare
in judetul Prahova”. Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea durabila a sistemelor de
apa si canalizare din judetul Prahova prin imbunatatirea calitatii serviciilor existente si reducerea
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impactului negativ al descarcarilor de apa uzata conform politicilor si practicilor UE, fiind finantat
prin Axa Prioritare 1 a POS Mediu.
In scopul realizarii investitiilor prevazute in acest Master Plan unitatile administrativ teritoriale vor
delega managementul serviciului de apa s i de canalizare catre operator regional agreat, respectiv
S.C. Hidro Prahova S. A.
Adunarea Generala a Actionarilor reprezinta organul de conducere al societatii care decide asupra
activitatii acesteia si stabileste politica ei economica si comerciala. Managementul si administrarea
societatii sunt delegate unui Consiliu de A dministratie. In relatiile cu tertii societatea este
reprezentata de un director general, care este, totodata si presedintele Consiliului de Administratie.
Acest operator isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv si ale
legislatiei romanesti in vigoare, precum si ale propriilor Regulamente de Organizare si Functionare.
Conform Raportului privind stadiul regionalizarii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare,
elaborat in 2012 de A sociatia Romana a Apei4, S.C. Hidro Prahova S. A. avea un numar de 577
de salariati, din care personalul operativ era de 457 angajati.
Operatorul deserveste o populatie de 189. 882 locuitori, cu un grad de acoperire a s erviciilor de
alimentare cu apa de 71,08%. Lungimea totala a retelei de apa este de 1,347 km, iar cantitatea de
apa produsa era la acea data de 20,797 mc, in timp ce cantitatea de apa facturata era de 10,263
mc. Conform aceluiasi raport gradul de contorizare a consumatorilor era de 82%.
In ceea ce priveste populatia deservita cu servicii de canalizare, aceasta este in numar de 85,078
locuitori, cu un grad de acoperire al serviciului de 32%. Lungimea totala a retelei de canalizare era
de 316 km, iar cantitatea de apa uzata colectata în sistemul de canalizare era de 6.253 mc.
2.6.4.1 Structura legala
Potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006 pot avea calitatea de oper atori ai serviciului de apa s i de
canalizare serviciile organizate in cadrul structurii Consiliului Local, Regia Autonoma care are
obligatia sa se organizeze in societate comerciala pana in luna martie 2008 si societatile
comerciale cu capital apartinand autoritatilor locale, privat sau mixt.
S.C. Hidro Prahova S. A. este constituita in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind
societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sub forma unei
societati comerciale avand ca asociati unitati administrativ teritoriale din Judetul Prahova, care sunt
in acelasi timp si membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ADI Parteneriatul pentru
managementul apei Prahova.
Societatea, in calitate de operator regional, desfasoara exclusiv activitati din sfera
furnizarii/prestarii serviciilor de utilitati publice de alimentare cu apa si canalizare, destinate
satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competenta a unitatilor
administrativ-teritoriale membre ale ADI, care i-a delegat gestiunea serviciilor.
2.6.4.2 Statutul si structura actionariatului
In ceea ce priveste S.C. Hidro Prahova S. A., structura actionariatului este formata din unitatile
administrativ-teritoriale membre ale ADI Parteneriatul pentru managementul apei Prahova,
semnatare ale Actului Constitutiv al S.C. Hidro Prahova S. A.
Controlul asupra operatorului regional este exercitat in comun de c atre unitatile administrativteritoriale, prin intermediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara, in baza Actului Constitutiv al
Raportul privind stadiul regionalizarii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare - http://sivadmin.ro/2012/05/raport-asupra-stariiserviciului-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-din-romania/
4
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operatorului regional S.C. Hidro Prahova S. A. si in baza Contractului de Delegare a gestiunii
serviciilor de al imentare cu apa si canalizare. Unitatile administrativ teritoriale semnatare ale
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, incheiat
in data de 09.07.2009 si amendat ulterior prim mai multe acte aditionale, sunt: Consiliul Judetean
Prahova, Municipiul Campina, Orasul Azuga, Orasul Baicoi, Orasul Breaza, Orasul Busteni, Orasul
Comarnic, Orasul Mizil, Orasul Plopeni, Orasul Sinaia, Orasul Slanic, Orasul Urlati, Orasul Valenii
de Munte, Comuna Albesti Paleologu, Comuna Apostolache, Comuna Baba Ana, Comuna Baltesti,
Comuna Boldesti Gradistea, Comuna Draganesti, Comuna Dumbravesti, Comuna Fantanele,
Comuna Gornet, Comuna Gornet Cricov, Comuna Izvoarele, Comuna Podenii Noi, Comuna
Poienarii Burchii, Comuna Salciile, Comuna Sirna, Comuna Stefesti, Comuna Vadu Sapat,
Comuna Lipanesti, Comuna Ciorani, Comuna Adunati, Comuna Predeal Sarari, Comuna Jugureni,
Comuna Banesti, Comuna Teisani, Comuna Fulga, Comuna Gura Vadului, Comuna Bertea,
Comuna Surani, Comuna Aricestii Zeletini.
In vederea exercitarii acestui control, ADI primeste prin Statutul si prin Actul Constitutiv anumite
drepturi speciale, care ii permit sa exercite un c ontrol direct si o i nfluenta dominata asupra
deciziilor strategice si/sau semnificative ale OR.
2.6.4.3 Structura functionala si organizationala
S.C. Hidro Prahova S. A. este organizata si functioneaza conform propriei structuri organizatorice,
stabilita prin Organigrama aprobata prin Hotararea AGA nr.10/31.08.2011. Organizarea si
functionarea operatorului regional are la baza, de asemenea, Regulamentul de O rganizare si
Functionare al S.C. Hidro Prahova S. A., aprobat prin Decizia nr.19/25.03.2010 a C onsiliului de
Administratie, precum si Regulamentul de Ordine Interioara.
In scopul de a c oordona, gestiona, monitoriza si evalua toate aspectele legate de p regatirea si
implementarea proiectelor, inclusiv achizitia de bunuri, lucrari, servicii si efectuarea platilor a fost
infiintata, in cadrul S.C. Hidro Prahova S. A., o Unitate de Implementare a P roiectului (UIP),
subordonata directorului general. UIP este format din personal cu experienta si capabil sa-si
exercite atributiile sau sa indeplineasca sarcinile prevazute in fisa postului.
Totusi, avand in vedere complexitatea problemelor ce tin de identificarea, prioritizarea si
implementarea investitiilor necesare pentru dezvoltarea sistemului de alimentare cu apa s i
canalizare la nivelul judetului Prahova, S.C. Hidro Prahova S. A a beneficiat si va beneficia, in
contiunuare, de c onsultanta de specialitate, in scopul intaririi capacitatii organizatorice si
operationale.
2.6.4.4 Relatiile cu alte institutii
Relatiile operatorilor cu alte institutii sunt reprezentate in principal de relatia cu autoritatile locale,
astfel:
a) in cazul operatorilor privati, relatia operator - autoritate locala este determinata de
contractul de delegare prin intermediul caruia unitatile administrativ - teritoriale au atribuit
operatorilor dreptul de a presta serviciile de apa si/sau de canalizare;
b) in cazul operatorilor organizati ca servicii publice, relatia acestora cu autoritatile locale este
una de subordonare, operatorii desfasurandu-si activitatea in subordinea Consiliilor Locale.
2.6.4.5 Principalele deficiente
Pentru a putea elabora, promova si realiza investitiile prognozate prin acest Master Plan, trebuie
sa continue procesul de regionalizare cu scopul de a grupa servicii de al imentare cu apa si de
canalizare in subordinea unui singur operator, folosind resurse si facilitati comune pentru a presta
serviciul in conditii de eficienta.
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In lipsa unui sistem centralizat extins la nivelul cat mai multor autoritati locale, sistem care sa fie
gestionat de un operator unic caruia i-au fost delegate aceste responsabilitati, la nivelul Judetului
Prahova inca mai persista cateva probleme legate de serviciile de apa, dintre care cea mai
importanta consta in fondurilor pentru realizarea investitiilor pentru reabilitarea / extinderea
infrastructurii de apa/canalizare.
Totodata, prezenta unor operatori mici in anumite unitati administrativ-teritoriale, operatori care nu
detin o c apacitate adecvata de m anagement si operare, poate crea o serie de di sfunctionalitati,
cum ar fi:
•

Management ineficient al costurilor de operare, intretinere si personal;

•

Servicii inadecvate de intretinere si operare;

•

Volum mare de apa ne facturata provocata de s curgeri din retea si un ni vel scazut al
gradului de incasare a facturilor de la consumatori.

In acest context, continuarea procesului de r egionalizare prin concentrarea serviciilor furnizate
catre un grup de autoritati locale la nivelul unui singur operator, capabil sa dezvolte retelele
existente si sa implementeze noi proiecte de investitii, devine esentiala pentru depasirea
fragmentarii actuale si pentru realizarea economiilor de scara.
2.6.4.6 Recomandari pentru organizarea ADI si OR
Perioada de programare 2007-2013 a reprezentat o provocare pentru beneficiari avand in vedere
noile norme considerabil diferite de c ele aplicate in cadrul programelor de pr e-aderare si
dimensiunile mai mari ale proiectelor.
Experienta implementarii proiectelor finantate prin POS Mediu 2007 – 2013 a aratat ca beneficiarii
finali nu au c apacitatea institutionala suficienta pentru a dez volta cu succes sistemele de
alimentare cu apa si canalizare la nivel regional.
In acelaşi timp Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) au o capacitate şi expertiza tehnica
limitata mai ales din perspectiva rolului preconizat al acestora in viitor, in ceea ce priveşte
delegarea operarii infrastructurii realizate cu fonduri europene.
Evaluarile intermediare ale programelor operationale au mai indicat capacitatea tehnica limitata in
anumite domenii si calitatea precara a doc umentatiei tehnice. De asemenea, s-au semnalat
probleme de pe rsonal, deficite de competente cheie si de manageri de pr oiect. Cu aceste
probleme se confrunta si S.C. Hidro Prahova S. A., o recomandare fiind aceea de a suplimenta
numarul personalului cu atributii de management tehnic la nivelul UIP.
Ca si in cazul altor operatori economici care au beneficiat de fonduri europene si in ceea ce
priveste S.C. Hidro Prahova S. A., capacitatea de i mplementare a p roiectelor se bazeaza, in
principal, pe externalizarea serviciilor catre societatile de consultanta.
Cu toate acestea, nivelul de per formanta a programelor operationale si a pr oiectelor individuale
indica necesitatea imbunatatirii capacitatii beneficiarilor de g estionare a proiectelor, dezvoltarea
competentelor tehnice in materie de management al proiectelor si de achizitii publice si incurajarea
accesului la servicii de sprijin si la resurse financiare in randul beneficiarilor finali.
Acestea reprezinta, in continuare prioritatile in materie de f ormare si la nivelul operatorului S.C.
Hidro Prahova S. A., in parte din cauza lipsei de c laritate a doc umentelor programatice si a
orientarilor, procedurilor si instructiunilor continuu modificate, a i nstrumentelor de s prijin
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neprietenoase, precum si a i nterpretarilor inconsecvente ale procedurilor la diferitele niveluri de
control.
Un factor important care influenteaza capacitatea beneficiarilor de a implementa proiecte finantate
de UE il reprezinta capacitatea limitata a acestora de a mobiliza resursele financiare pentru
cofinantare si fluxurile de num erar necesare implementarii. In perioada de pr ogramare 2007 –
2013, aproape toti beneficiarii au intampinat dificultati suplimentare avand in vedere intarzierile
mari ale rambursarilor, accesul dificil la prefinantare si la credite bancare, precum si conditiile de
creditare care sufera schimbari de la data depunerii candidaturii pana la data atribuirii contractului.
In acest sens, la nivelul S.C. Hidro Prahova S. A. se mentine necesitatea dezvoltarii capacitatilor
esentiale in managementul proiectelor, proces care include consolidarea departamentelor
specializate in implementarea proiectelor si dezvoltarea de c ompetente, prin intermediul formarii
de tip formal si al invatarii prin practica.
Astfel, dezvoltarea continua in materie de management al proiectelor, cu un accent mai pronuntat
pe aspectele calitative ale dezvoltarii, va ramane o nec esitate prioritara pentru perioada de
programare urmatoare, iar beneficiarii vor trebui sa-si dezvolte capacitatea de utilizare a serviciilor
externalizate pentru a compensa lacunele de la nivelul propriilor resurse interne.
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2.7
2.7.1

RESURSE DE APA
Consideratii generale

Resursele de apă ale României sunt constituite din apele de suprafaţă – râuri, lacuri, fluviul
Dunărea – şi ape subterane.
Resursele de apă potenţiale şi tehnic utililizabile pentru anul 2012 (Balanţa apei – Cerinţa pe anul
2012) se prezintă în
cele ce urmeaza
Tabel 2-62 Resursele de apa potentiale si tehnic utilizabile pentru anul 2012

Sursa de apa Indicator de caracterizare

Total mii m3

A. Râuri interioare
1. Resursa teoretica
2. Resursa existenta potrivit gradului de amenajare a bazinelor hidrografice
3. Cerinta de apa a folosintelor, potrivit capacitatilor de captare aflate în functiune

40.000.000
13.859.481

B. Dunare (direct)
1. Resursa teoretica (în sectiunea de intrare în tara)
Resursa utilizabila în regim actual de amenajare
2. Cerinta de apa a folosintelor potrivit capacitatilor de captare aflate în functiune

85.000.000
20.000.000

C. Subteran
1. Resursa teoretica, din care:
- ape freatice
- ape de adâncime
2. Resursa utilizabila
3. Cerinta de apa a folosintelor potrivit capacitatilor de captare în functiune

9.600.000
4.700.000
4.900.000
5.411.322

D. Marea Neagră
Cerinţa de apă a folosinţelor, potrivit capacităţilor de captare aflate în
funcţiune

Total resurse
1. Resursa teoretica
2. Resursa existenta potrivit gradului de amenajare a bazinelor hidrografice
3. Cerinta de apa a folosintelor, potrivit capacitatilor de captare aflate în functiune

Sursa:Administratia Nationala”Apele Române”
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3.018.758

3.484.861

683.388
8.584

134.600.000

39.279.387
7.195.591

Raportat la populatia actuala a tarii, rezulta:
- o resursa specifica utilizabila în regim natural, de cca. 2660 m3/locuitor si an, luând în
considerare si aportul Dunarii;
- o resursa specifica, teoretica, de cca. 1770 m3/locuitor si an, luând în considerare numai
aportul râurilor interioare, situând din acest punct de vedere tara noastra în categoria tarilor
cu resurse de apa relativ reduse în raport cu resursele altor tari.
Râurile interioare constituie principala resursa de apa a R omâniei. O caracteristica de ba za a
acestei categorii de resursa de apa o reprezinta variabilitatea foarte mare în spatiu:
• zona montana, care aduce jumatate din volumul scurs;
• variabilitatea debitului mediu specific (1 l/s si km2 în zonele joase, pâna la 40 l/s si km2 în
zonele înalte).
O alta caracteristica o reprezinta variabilitatea foarte pronuntata în timp, astfel încât primavara se
produc viituri importante, urmate de secete prelungite.
Dunarea, al doilea fluviu ca marime din Europa (cu lungime de 2850 km, din care 1075 km pe
teritoriul României), are un stoc mediu la intrarea în tara de 174x109 m3.
Resursele de apa subterana sunt constituite din depozitele de apa ex istente în straturi acvifere
freatice si straturi de mare adâncime. Repartitia scurgerii subterane variaza pe marile unitati
tectonice de pe teritoriul tarii astfel:
•

0,5-1 l/s si km2 în Dobrogea de Nord;

•

0,5-2 l/s si km2 în Podisul Moldovenesc;

•

0,1-3 l/s si km2 în Depresiunea Transilvaniei si Depresiunea Panonica;

•

0,1-5 l/s si km2 în Dobrogea de Nord si Platforma Dunareana;

•

5-20 l/s si km2 în zona Carpatilor, în special în Carpatii Meridionali si în zonele de
carst din bazinul Jiului si Cernei.

Prelevarile de apa
În anul 2011 prelevarile totale de apa bruta au fost de 6,49 mld.m3 din care:
- populatie - 1,05 mld.m3.
- industrie - 4,35 mld.m3.
- agricultura - 1.09 mld.m3.
Prelevarile de apa au scazut de la 10,3 mld.m3 în anul 1995, la 6,49 mld.m3 în anul 2011, datorita:
•

diminuarii activitatii industriale;

•

reducerii consumurilor de apa în procesele tehnologice;

•

reducerii pierderilor;

•

aplicarii mecanismului economic în gospodarirea apelor.

Pagina 154

Pentru anul 2012, raportul cerinta/prelevare pentru resursele de apa se prezinta mai jos:
Tabel 2-63 Raportul cerinta/prelevare pentru resursele de apa în anul 2012
Cerinta de apa
Activitate
Populatie
Industrie
Agricultura
Total

Prelevarile de apa
Valoare/(mld.m3)
1,1
4.81
1.28
7.19

Activitate
Populatie
Industrie
Agricultura
Total

Gradul
utilizare
%
95.45
90.44
85.16
90.26

Valoare/(mld.m3)
1.05
4.35
1.09
6.49

de

Sursa: Administratia Nationala Apele Române

Conform tabelului de mai sus gradul de utilizare al resursei de apă, respectiv ponderea cerinţei de
apă a folosinţelor (potrivit capacităţilor de captare aflate în funcţiune) din volumul anual total de
apă prelevată este de 90,3%.
Hidrografia județului Prahova cuprinde o reţea hidrografică majoră, în mare parte tributară
bazinului Prahovei ce drenează spaţiul montan, cel de deal şi de câmpie precum şi, sistemele
lacustre şi apele freatice și de adâncime. Bazinul râului Prahova ocupă ¾ din suprafața județului și
are ca principali afluenți râurile Doftana, Teleajenul Vărbilăul și Cricovul Sărat. Lungimea cursurilor
de apă din județ atinge 1786 km. Suprafața bazinului hidrografic este de 3350km2.
Tabel 2.7.1-3 Resursele de apă la nivelul bazinului hidrografic Ialomița pentru anul 2012
Sursa de apă Indicator de caracterizare
A Râuri interioare
1. Resursa teoretică
2. Resursa existentă potrivit gradului de amenajare (utilizabila)

Total (milioane mc)
1879,500
429,920

B. Subteran
1. Resursa teoretică
2. Resursa utilizabilă
C. Total resurse
1. Resursa teoretică
2. Resursa existentă potrivit gradului de amenajare

649,600
417,000
2529,100
846,920

Tabel 2-64 Cerința de apă pe surse și utilizări, , la nivelul anului 2012
Destinaţia

Sursă suprafaţă
(mii mc)

Sursă subterană
(mii mc)

Populaţie

18986

22227.55

Industrie

46219.04

18843.958

Agricultura

490

394.788

Piscicultură

12978.025

0

Alte activitati

165

988.4

Total

78838.065

42454.696
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Tabel 2-65 Situația prelevării de ape pe surse și utilizări, la nivelul anului 2012
Destinaţia

Sursă suprafaţă
(mii mc)

Sursă subterană
(mii mc)

Populaţie

17980.703

23060.193

Industrie

36379.029

13947.63

Agricultura

323.3

353.941

Piscicultură

14090.12

0

Alte activitati

448.67

936.632

Total

69221.822

38199.286

Tabel 2-66 Resursa specifică teoretică aferentă bazinului hidrografic Ialomița
Resursa
de
(milioane mc)

suprafaţă

Resursa din subteran
(milioane mc)

Total
(milioane mc)

Teoretică

Utilizabilă

Teoretică

Utilizabilă

Teoretică

Utilizabilă

935,25

214,96

324,8

208,2

1264,55

423,46

2.7.2

Ape de suprafata

Scurgerea apelor de suprafaţă este de tip carpatic pentru râurile cu obârşiile în munţi, cu
alimentare pluvio-nivală şi pericarpatic specifică râurilor alimentate din zona de deal. Râurile
dezvoltate integral sau în cea mai mare parte în regiunea subcarpatică sunt în general râuri mici ca
întindere bazinală, lungime și debite, iar regimul de scurgere prezintă anumite particularități.
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Curs de apă
Prahova
Teleajen
Cricovul Sărat
Doftana
Leaotul
Dâmbu
Balana
Proviţa
Vărbilău
Cricovul dulce
Telega
Iazul morilor-teleajen
Viişoara
Bucovel
Drajna
Matiţa
Cosmina
Lopatna
Azuga

Lungime total km
193
122
94
51
47
39
39
48
37
80
30
26
26
25
25
24
24
23
23
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din care în județul Prahova
164
122
94
51
47
39
39
42
37
22
30
26
26
25
25
24
24
23
23

Nr. crt.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Curs de apă
Telejenel
Crasna
Vitmanu
Toti
Tohăneanca (Valea Schei)
Iazul Morilor-Prahova
Slănic
Izvorul Dorului
Ialomiţa

Lungime total km
22
22
22
21
20
25
18
16
417

din care în județul Prahova
22
22
22
21
20
25
18
16
17

Direcția cursurilor de apă care străbat teritoriul județului Prahova este NV – SE, iar densitatea
medie a rețelei hidrografice în zona subcarpatică are valori de 0,4-0,5km/kmp, ceva mai ridicate
acolo unde substratul geologic a favorizat dezvoltarea acesteia.
Viiturile în zona subcarpatică sunt favorizate de substratul argilos și panta ridicată și se manifestă
la ploi torențiale și la topirea zăpezilor sau la cumularea celor două și, au putere mare de eroziune
și de transport.
Scurgerea prezintă ape mari de primăvară în perioada februarie-martie din topirea zăpezilor și
aprilie-iunie din ploi de primăvară/vară, urmată de ape mici de vară/toamnă caracterizat prin cel
mai mic volum al scurgerii datorat precipitațiilor reduse și evaporației din bazinele de recepție, cu
un regim în creștere la finalul toamnei. Primăvara se realizeaza 40-50% din scurgea anuală.
Stocarea la suprafața solului a precipitațiilor sub formă de zăpadă determină apele mici de iarnă.
Indiferent de faza scurgerii, în orice perioadă din an, pot apărea viituri datorate unor evenimente
climatice deosebite, atât vara cât și iarna.
Alimentarea este de tip pluvial 40-60%. Scurgerea medie este de 2-5 l/s.kmp.
Constituția litologică eterogenă influnțează scurgerea astfel că pe rocile permeabile favorizează
fenomelele de infiltrare iar altele favorizează scurgerea.
Scurgerea solidă este influențată de variația bruscă a debitelor, de substratul litologic (alternanța
de roci friabile cu cele permeabile), prezența structurilor cutate, a faliilor și fisurilor, gradul de
eroziune a solului, diminuarea suprafețelor împădurite. Scurgerea solidă medie specifică pentru
arealul subcarpatic este de 10-25t/ha.an, izolat avînd valori de 5-10t/ha.an.
Mineralizarea apelor de suprafață este specifică zonei în care se înscrie județul Prahova
majoritatea fiid ape bi carbonatate (200-500mg/l), cu excepția celor care traversează structuri
litologice saline, ale căror ape intră în categoria clorurate cu peste 1000 mg/l.
Lacurile
Lacurile au origine diferită, majoritatea celor naturale fiind formate în vechi saline, prin tasări sau în
spatele valurilor de alunecare. Lacurile completează rețeaua hidrografică, reprezentative fiind L.
Brebu, L. Petelui, L. Bisericii, Balta Doamnei, Curcubeul, Fulga și lacurile sărate de la Slănic (Baia
Baciului, Baia Verde etc.) și Telega.
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.

Denumire lac
PLATINU
MĂNECIU
BOLDEȘTI-GRĂDIȘTEA
I
PAREPA
(PAREPA,
VALEA
RĂZBOIULUI,

Suprafața (ha)
- nivel normal de retenție
197,5
192
374
259
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Unitatea administrativ
teritorială

Folosința

Șotrile
Măneciu
Boldești Grădiștea

Artificial / acumulare
Artificial / acumulare
Piscicultură

Colceag

Piscicultură

Nr.
Crt.

Denumire lac

6.
7.
8.
9.

BALANA)
SĂLCIILE (salbă de 5
lacuri)
PĂULEȘTI (3 lacuri)
PLEAȘA
FULGA
MAGULA

10.

TÂRGȘORU VECHI

5.

Suprafața (ha)
- nivel normal de retenție
60

Unitatea administrativ
teritorială

Folosința

Sălciile

Piscicultură

20
19
228
5,4

Păulești
Bucov
Fulga
Tomșani

1,6

Târgșoru Vechi

Piscicultură
Piscicultură
Piscicultură
Pescuit sportiv
piscicultură
Piscicultură

Suprafața lacurilor este de 13,6 kmp.
2.7.2.1 Calitatea apei
Pentru categoriile de ape de suprafaţă, evaluarea stării ecologice se realizează pe 5 stări de
calitate, respectiv: foarte bună, bună, moderată, slabă şi proastă cu codul de culoare
corespunzător (albastru, verde, galben, portocaliu şi roşu).
 Starea foarte bună - valorile elementelor biologice se caracterizează prin valori asociate acelora
din zonele nealterate (de referinţă) sau cu alterări antropice minore. Valorile elementelor
hidromorfologice şi fizico-chimice ale apelor de suprafaţă se caracterizează prin valori asociate
acelora din zonele nealterate (de referinţă) sau cu alterări antropice minore.
 Starea bună - valorile elementelor biologice se caracterizeaza prin abateri uşoare faţă de valorile
caracteristice zonelor nealterate (de referinţă) sau cu alterări antropice minore. Valorile
elementelor fizico-chimice generale se caracterizează prin abateri minore faţă de valorile
caracteristice zonelor nealterate (de referinţă) sau cu alterări antropice minore.
 Starea moderată - valorile elementelor biologice pentru apele de suprafaţă deviaza moderat de
la valorile caracteristice zonelor nealterate (de referinţă) sau cu alterări antropice minore.
 Starea slabă - exista alterări majore ale elementelor biologice; comunităţile biologice relevante
diferă substanţial faţă de cele normale asociate condiţiilor din zonele nealterate (de referinţă) sau
cu alterări antropice minore.
 Starea proastă - exista alterări severe ale valorilor elementelor biologice, un număr mare de
comunităţi biologice relevante sunt absente faţă de cele prezente în zonele nealterate (de
referinţă) sau cu alterări antropice minore.
Corpurile de apă puternic modificate sunt definite în Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi
completările ulterioare, drept “corpuri de apă de suprafaţă care datorită unei modificări fizice
cauzată de o activitate umană şi-au schimbat substanţial caracterul lor natural desemnat astfel în
conformitate cu prevederile anexei nr.11 a actului legislativ mai sus menţionat.
Evaluarea stării ecologice/potenţialului ecologic a corpurilor de apă de suprafaţă se realizează prin
integrarea elementelor de calitate (biologice, fizico-chimice suport, poluanţii specifici). În stabilirea
stării ecologice/potenţialului ecologic se ia în considerare principiul “one out – all out”, respectiv
cea mai defavorabilă situaţie stabileşte starea calităţii.
Elementele de calitate analizate sunt:
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 Elementele biologice: flora acvatică - fitoplancton şi fitobentos; macrozoobentos (compoziţia şi
abundenţa faunei de nevertebrate bentice); fauna piscicolă (compoziţia, abundenţa și structura pe
vârste);
 Elementele fizico-chimice suport: condiţii termice - temperatura apei; condiţii de oxigenare –
oxygen dizolvat, CBO5 ,CCO-Cr; starea acidifierii – pH; condiţiile nutrienţilor - N-NO3, N-NO2, NNH4, P-PO4, Ptotal; condiţii salinitate; Poluanţii specifici – alte substanţe identificate ca fiind
evacuate în cantităţi importante în corpurile de apă: Cu, Zn, As, Cr, Xileni, PCB-uri, toluen,
acenaften și fenoli.
Obiectivul de mediu pentru un corp de apă de suprafaţă se consideră a fi atins atunci când corpul
de apă se încadrează în starea ecologică bună, respectiv potenţialul ecologic bun.
În anul 2012 evaluarea stării ecologice / potenţialului ecologic al cursurilor de apă s-a efectuat pe
baza rezultatelor obţinute în secţiunile de monitorizare şi aplicând metodologiile de evaluare
conforme cu cerinţele Directivei Cadru Apă 2000/60/EC. Au fost monitorizaţi şi evaluaţi din punct
de vedere al stării ecologice/potenţialului ecologic cca. 28.894 km, la care se adaugă cca. 2.728
km pentru care s-a evaluat starea doar din punct de vedere al elementelor suport (fizico-chimice
generale şi poluanţi specifici).
Ca apreciere generală sub aspectul calității apelor de suprafaț, tendința ultimilor ani a fost de
reducere a nivelului concentrațiilor diverșilor poluanți fie datorită investițiilor în domeniul protecției
fie, ca urmare a reducerii activităților economice.
Lungimea cursurilor de apă a căror stare de calitate urmărită în 2012 este de 673,7 km, cuprinzînd
23 corpuri de apă (din care 21 naturale) și a căror stare ecologică se prezintă astfel:
-

stare ecologică bună pentru 13 corpuri de apă – 349 km (51,8%)

-

stare ecologică moderată pentru 8 corpuri de apă – 278 km (41,26%)

-

potențial ecologic moderat pentru 2 corpuri (modificat și cel antropic) – 46,7km
(6,94%)

Pe parcursul anului 2012 nu s-au înregistrat poluări accidentale pentru apele de suprafață din
județul Prahova. Pentru tronsoanele monitorizate ale râurilor Teleajen și Prahova apa acestora nu
este corespunzătoare chimic și/sau bacteriologic pentru îmbăiere.
În ceea ce privește calitatea apei lacurilor Paltinu și Măneciu, acestea au fost încadrate la nivelul
anului 2012 în categoria lacurilor cu stare ecologică bună.

Potenti
al
ecolog
ic

Lungi
me
Corp
KM

Stare ecologica

Nutrienti (Ntotal,N-NO3,
N-NO2, N-NH4, P-PO4,
Ptotal)

Denumire corp de apa

Cursul de apa

Nr.
Crt

Conditii de oxigenare
(oxigen dizolvat, CBO5,
CCO-Cr)

Tabel 2-67 Starea ecologică a corpurilor de apă din județul Prahova (2011)

TOTA
L

Stare
ecologi
ce
buna

Stare
ecologi
ce
modera
ta

B

M

RAURI MONITORIZATE
1

CRICOV

CRICOV_SULTAN_STRAMBUL_VALEA
URSULUI
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B

B

22

M

22

Conditii de oxigenare
(oxigen dizolvat, CBO5,
CCO-Cr)

Nutrienti (Ntotal,N-NO3,
N-NO2, N-NH4, P-PO4,
Ptotal)

PROVITA

PROVITA_SI_AFLUENTII

M

FB

40

B

40

3

PRAHOVA

PRAHOVA_IZV._CF. VALEA
REA_SI_AFLUENTII

B

B

21

B

21

4

PRAHOVA

PRAHOVA_CF. VALEA REA_AV. CF.
IZVORUL DORULUI

M

B

5

B

5

5

PRAHOVA

PRAHOVA_AV. IZVORUL.DORULUI_CF.
DOFTANA

B

M

31

B

31

6

PRAHOVA

PRAHOVA_CF. DOFTANA_NEDELEA

M

B

16

B

16

7

PRAHOVA

PRAHOVA_NEDELEA_ARICESTII
RAHTIVANI

M

M

5

B

5

8

PRAHOVA

PRAHOVA_ARICESTII RAHTIVANI_CF.
IALOMITA

M

M

74

B

74

9

IZVORUL
DORULUI

IZVORUL DORULUI

B

FB

16

B

16

10

VALEA BELIEI

VALEA BELIEI_TALEA

B

FB

11

B

11

11

DOFTANA

DOFTANA_IZV._CF.
NEAGRA_SI_AFLUENTII

B

B

12

B

12

12

DOFTANA

DOFTANA_AC. PALTINU_CF. PRAHOVA

B

B

20

B

20

13

NEGRAS_CUCI
OAIA

NEGRAS_CUCIOAIA

B

FB

11

B

11

14

SECARIA

SECARIA_IZV._AC. PALTINU

M

M

8

M

15

TELEAJEN

TELEAJEN_IZV._AC.
MANECIU_SI_AFLUENTII

B

B

26

B

16

TELEAJEN

TELEAJEN_AC. MANECIU_CF. TELEGA

B

B

41

M

41

17

TELEAJEN

TELEAJEN_CF. TELEGA_CF. PRAHOVA

M

M

52

M

52

18

CRASNA

CRASNA

M

B

22

B

22

19

VARBILAU

VARBILAU

B

M

37

B

37

20

LEAOTUL

LEAOTUL

M

M

47

M
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Lungi
me
Corp
KM

Stare ecologica

Cursul de apa

Denumire corp de apa

2

Nr.
Crt

Potenti
al
ecolog
ic

Stare
ecologi
ce
buna

Stare
ecologi
ce
modera
ta

8
26

47

Conditii de oxigenare
(oxigen dizolvat, CBO5,
CCO-Cr)

Nutrienti (Ntotal,N-NO3,
N-NO2, N-NH4, P-PO4,
Ptotal)

CRICOVUL
SARAT

CRICOVUL
SARAT_CHIOJDEANCA_SALCIA_MATITA_
SARATICA

M

M

94

M

94

22

IALOMITA

IALOMITA_CF. IZVORU_AC. DRIDU

M

M

29

M

29

23

BASCA
CHIOJDULUI

BASCA CHIOJDULUI_IZV._CF.
ZELETIN_SI_AFLUENTII

B

FB

10

B

Lungi
me
Corp
KM

Stare ecologica

Cursul de apa

Denumire corp de apa

21

Nr.
Crt

Potenti
al
ecolog
ic

Stare
ecologi
ce
buna

10

650
100%

PROCENT

Stare
ecologi
ce
modera
ta

357

293

54,92
%

45,08
%

RAURI NEMONITORIZATE
1

LIPANESTI

LIPANESTI

B

B

11

M

11

2

GURA
VITIOAREI

GURA VITIOAREI

B

B

9

M

9

3

TELEGA

TELEGA_SI_AFLUENTII_FARA_COSMINA

B

B

30

M

30

4

ALUNIS

ALUNIS

B

B

10

M

10

5

BUCOVEL

BUCOVEL_CIUCIUNEASA

B

B

25

M

25

6

ZELETIN

ZELETIN

B

B

15

B

7

OGRETINEAN
CA

OGRETINEANCA

B

M

11

M

11

8

VALEA MARE

VALEA MARE

B

M

12

M

12

9

BERTEA

BERTEA

B

M

14

M

14

10

CAMPEA
(CAMPINA)

CAMPEA (CAMPINA)

B

M

14

M

14

11

DRAJNA

DRAJNA

B

B

25

M

25

12

PURCARU

PURCARU

B

B

10

B

10

13

DOFTANA

DOFTANA_CF. NEAGRA_AC. PALTINU

B

B

15

B

15
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15

Conditii de oxigenare
(oxigen dizolvat, CBO5,
CCO-Cr)

Nutrienti (Ntotal,N-NO3,
N-NO2, N-NH4, P-PO4,
Ptotal)

SLANIC

SLANIC_TARICEANCA

M

M

18

M

15

PALTINOASA

PALTINOASA_IZV._AC. PALTINU

B

M

8

B

8

16

RACIU

RACIU

B

M

11

B

11

17

TELEJENEL

TELEJENEL_IZV._AC. MANECIU

B

M

22

B

22

18

ERNIEREASA

ERNIEREASA

B

M

6

B

6

19

STALPUL

STALPUL

M

FB

12

B

12

20

LAPOS

LAPOS

M

FB

10

B

10

21

TULBUREA

TULBUREA

M

FB

7

B

7

22

BUGHEA

BUGHEA

M

FB

18

B

18

23

SARATEL

SARATEL_TULBUREA_BALTESTI

M

FB

14

B

14

24

LOPATNA

LOPATNA

M

FB

23

B

23

25

VARBILA

VARBILA

M

FB

10

B

10

26

COSMINA

COSMINA_LUPARIA

M

FB

24

B

24

27

PRISLOP

PRISLOP

B

FB

15

B

15

28

VITMAN

VITMAN

M

M

22

B

22

29

POENARI

POENARI

M

M

27

B

27

30

VAROAGA

VAROAGA

M

M

15

B

15

31

TUIANCA

TUIANCA

M

M

8

B

8

32

PARAUL RECE

PARAUL RECE

M

M

13

M

13

33

VIISOARA

VIISOARA

M

M

26

M

26

Pagina 162

Lungi
me
Corp
KM

Stare ecologica

Cursul de apa

Denumire corp de apa

14

Nr.
Crt

Potenti
al
ecolog
ic

Stare
ecologi
ce
buna

Stare
ecologi
ce
modera
ta

18

Nutrienti (Ntotal,N-NO3,
N-NO2, N-NH4, P-PO4,
Ptotal)

GHIGHIU

M

M

10

M

10

35

CRANG

CRANG

M

M

17

M

17

36

SOAVA

SOAVA

M

M

10

M

10

Cursul de apa

PROCENT

Lungi
me
Corp
KM

Stare ecologica

Conditii de oxigenare
(oxigen dizolvat, CBO5,
CCO-Cr)

GHIGHIU

Denumire corp de apa

34

Nr.
Crt

Potenti
al
ecolog
ic

Stare
ecologi
ce
buna

Stare
ecologi
ce
modera
ta

547

292

255

100%

53,38
%

46,62
%

CAPM
1

DAMBUL

PEM
o

DAMBUL

PEM
o

PEMo

PROCENT

39

39

39

39

100%

100%

7,7

CA
1

DAMBU

CANAL NEDELEA-DAMBU

PEM
o

PEM
o

PEMo

7,7

2

IAZUL
MORILOR
PRAHOVA

IAZUL MORILOR PRAHOVA

PEM
o

PEB

PEB

25

25

3

CANAL BUDACASA SITELOR

CANAL BUDA-CASA SITELOR

PEM
o

PEM
o

PEB

10,7

10,7

4

BUDA

CANAL NEDELEA-BUDA

PEM
o

PEM
o

PEB

7,8

7,8

5

IAZUL
MORILOR
TELEAJEN

IAZUL MORILOR TELEAJEN

PEB

PEB

PEMo

26

PROCENT

Sursa:Administratia Nationala”Apele Române”
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26

77,2

43,5

33,7

100%

56,35
%

43,65
%

Tabel 2-68 Starea ecologică a lacurilor de acumulare (2011)

Potential
ecologic

Nr. Crt.

Nutrienti (Ntotal,
N-NO3, N-NO2,
N-NH4, P-PO4,
Ptotal)

Cursul de apa

Denumire corp de apa

Conditii de
oxigenare
(oxigen dizolvat,
CBO5, CCO-Cr)

Evaluare
Potential
ecologic

1

ACUMULAREA MANECIU

Teleajen

PEM

PEB

PEB

2

ACUMULAREA PALTINU

Doftana

PEM

PEB

PEB

2.7.2.2 Resurse cantitative ale apei

Prahova

Câmpina

3.

Prahova

Prahova

4.

Azuga

Azuga

5.

Valea

Bușteni 2

Cerbului

6.

Doftana

Teșila

7.

Teleajen

Cheia

8.

Teleajen

Gura Vitioarei

9.

Teleajen

Moara
Domneacă

Q mediu
multianual
(mc&s)

2.

Altitudinea
(mdM)

Bușteni 1

Qm/QM

Suprafața
(kmp)

Prahova

Debitul lunar cu asigurarea (mc/s)

Lungimea
râului (km)

1.

ă

Râul
Stația

Nr.crt.

hidrometric

Din punct de vedere cantitativ se prezinta in cele ce urmeaza evidenta debitelor aferente raurilor

127

136

1385

3,02

1,50

1,18

0,858

0,742/92,9

69

476

1106

8,26

3,30

2,58

1,86

0,952/369

118

3682

549

27,3

10,2

7,16

4,13

3,42/1220

19,7

83

1364

1,83

0,755

0,500

0,250

0,079/94

6

26

1530

0,48

0,333

0,210

0,100

0,04/54,2

29

288

1200

4,70

1,95

1,27

0,600

1,52/218

18

39

1365

0,79

0,260

0,200

0,150

0,215/66,2

57

491

896

5,37

1,80

1,36

0,935

0,39/540

109

1434

540

10,3

3,90

3,05

2,20

1,37/850
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Ciorani

Sărat

12.

Ghighiu

16,8

42

519

0,315

0,150

0,260

0,110

0,008/158

88

601

300

1,79

0,250

0,240

0,230

0,125/261

27

111

282

0,300

0,170

0,160

0,150

0,001/157

Baba Ana

(Istău)

2.7.3

Q mediu
multianual
(mc&s)

Cricovul

Altitudinea
(mdM)

11.

Qm/QM

Suprafața
(kmp)

Vărbilău

Debitul lunar cu asigurarea (mc/s)

Lungimea
râului (km)

Slănic

ă

10.

hidrometric

Râul
Stația

Nr.crt.

Ape subterane

2.7.3.1 Calitatea apei
Apele subterane constituie o resursă importantă datorită calităţii lor fizico-chimice și biologice. Fiind
o resursă mai puţin văzută, evaluarea ei este dificilă. Activitatea de cunoaştere a calităţii apelor
subterane se desfăşoară la nivelul marilor bazine hidrografice, pe unităţi morfologice, iar în cadrul
acestora, pe c orpuri de ape subterane, prin intermediul staţiilor hidrogeologice, cuprinzând unul
sau mai multe foraje de observaţie.
În accepţiunea Directivei Cadru a Apei 2000/60/CE ,,corpul de apă subterană” este un volum
distinct de ape subterane dintr-un acvifer sau mai multe acvifere. ,,Acviferul” este denumit ca un
strat sau mai multe straturi geologice de roci cu o porozitate și o permeabilitate suficienta, astfel
încât sa permită fie o curgere semnificativă a apelor subterane, fie o captare a unor cantităţi
importante de ape subterane.
Evaluarea stării chimice a corpurilor de ape subterane se realizează conform Legii Apelor
nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr.53/2009 privind protecţia apelor
subterane împotriva poluării şi deteriorării şi a Ordinului Ministrului Mediului nr.137/2009 care
stabileşte valorile de prag pentru corpurile de apă subterană. Pentru apele subterane sunt stabilite
următoarele stări de calitate: stare chimică bună, stare chimică local slabă şi stare slabă.
În anul 2012, pentru cele 140 de corpuri de apă subterană monitorizate din totalul celor 142 de
corpuri existente, s-au monitorizat în scopul evaluării preliminare anuale a stării chimice un număr
de 1307 puncte de monitorizare (foraje, izvoare, drenuri, fântâni). Cele 2 corpuri de apă subterană
nemonitorizate în 2012 se află situate fie în zone montane greu accesibile, sau au un număr redus
de foraje lipsite de aflux de apă.
Cele 1307 puncte de monitorizare sunt grupate astfel:
 1119 fora je a pa rţ
in re ţ
e le i na ţ
iona le de hidrogeologie:
o 1050 de foraje
o 66 izvoare
o 3 drenuri
 163 fora je /izvoa re de e xploa ta re a pa pota bilăa pa rținând terţilor şi foraje de urmărire a poluării
amplasate în jurul marilor platforme industriale,
 25 de fâ ntâ ni de urm ărire a poluării cu nutrie nţ
i.
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Prin aplicarea criteriilor de evaluare, situaţia celor 140 de corpuri de apă subterană monitorizate
la nivelul anului 2012 se prezintă astfel:
 122 corpuri s e a flăîn s ta re chim icăbună(87,14% ),
 18 de corpuri de a păs ubte ra năs e a flăîn s ta re chim ică slabă (12,86%).
În tabelul 3.3.1 este sintetizată încadrarea corpurilor de apă subterană pentru anul 2012,
structurată pe bazine/spaţii hidrografice, detaliindu-se situaţia corpurilor de apă subterană
identificate ca fiind în stare chimică slabă – număr de corpuri, nominalizarea corpului identificat în
stare chimică slabă şi specificarea indicatorilor chimici, ale căror depăşiri ale valorilor de prag au
condus la încadrarea corpului de apă în stare chimică slabă.
Starea chimică a corpurilor de apă subterană în anul 2012 la nivelul Bazinului Hidrografic Buzau
Ialomita din care apartine judetul Prahova:
BAZIN /SPAŢIU
HIDROGRAFIC

S.H. BUZĂUIALOMIŢA

Număr corpuri de
apă subterană
(monitorizate)

18

Stare chimică

Corp de apă
în stare
chimică
slabă

BUNA

SLABA

17

1

Indicatorii
care
determină
încadrarea în

starea
chimica
slaba
ROIL12

NO3
SO4
2-, Cl-, NO2
-,

-

2.7.3.2 Resurse cantitative de apa
Apele freatice apar în diferite formaţiuni geologice care le determină gradul de mineralizare: în
structurile paleogene predomină apele sulfatate, iar acolo unde sunt cute diapire aproape de
suprafaţă apele sunt clorurate. Apele de adâncime au caracter artezian sau ascensional şi sunt
folosite uneori în scop balnear.
Apele freatice sunt neuniforme ca repartiției și sunt mai abundente și prezintă un regim constant în
depozitele aluvionare de terasă sau de luncă (proluviale, coluviale și în cele de terasă.).
Frecvente sunt izvoarele clorurate (legate de depozitele saline), urmate de c ele sulfuroase,
sulfatate, iodurate și ologominerale.
În zona subcarpatică apele de adâncime sunt întâlnite frecvent sub formă de ape de zăcământ,
sau ca ape minerale.
Cu toate acestea semnificative pentru alimentarea cu apă în scopul folosinței umane sunt doar
apele subterane care se constituie în corpuri de apă conform Directivei Cadru 60 / 2000/EC cu
anumite caracteristici calitative şi cantitative.
Corpurile de apă freatice de pe teritoriul judeţului Prahova şi care se circumscriu bazinului Buzău –
Ialomiţa sunt următoarele: ROIL02/Munţii Ciucaş (cu suprafaţa de 293 kmp, fisural-poros),
ROIL03/Munţii Bucegi (cu suprafaţa de 140kmp, fisural-carstic), ROIL12 /Câmpia Gherghiţei (cu
suprafaţa de 1639kmp, poros), ROIL15/Conul aluvial Prahova (cu suprafaţa de 658kmp, poros),
ROIL18/Teleajen (cu suprafaţa de 63kmp, poros). Corpurile de apă subterane se află acumulate în
depozite de vârstă cuaternară care aparţin tipului poros, cele de tip fisural carstic se află în
depozite de vârstă terţiară (jurasic-creatacic), cele de tip fisural-poros se găsesc în depozite
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cretacice. Cele de vârstă cuaternară corespund zonelor de luncă ale râurilor Prahova şi Teleajen şi
sunt cantonate în depozite aluviale permeabile, sunt aproape de suprafaţa terenului şi au nivel
liber sau ascensional cum ar fi cele din conul aluvial al Prahovei (ROIL15). Cele din zona montană
Bucegi- Ciucaş sunt dezvoltate în roci dure conglomerate, gresii, calcare.
Caraceristicile acestor corpuri de apă sunt prezentate mai jos:
Corpul ROIL02/Munţii Ciucaş – se află cantonat în depozite de conglomerate ale flişului cretacic,
de grosime 1000-1500m reprezentat prin roci porose cu granlaţie grosieră (gresii, calcarenite,
conglomerate polimictice, etc.); peste aceste depozite se află cu întindere şi grosime diferite
depozite cuaternare ca rezultat al proceselor modelatoare de tipul eluviilor, deluviilor, coluviilor şi
proluviilor. Alimentarea este de t ip pluvio-nival, pentru perioada 1961-2000 cantitatea medie
anuală de precipitaţii fiind de 1100mm, iar circulaţia apei se face prin fisuri, falii intragranular şi la
contactul dintre depozitele flişului cu cele cuaternare. În depozitele deluviale apar izvoare cu debite
mici (0,02- 0,2l/s). Sub aspectul protecţiei corpului de apă aceasta este nesatisfăcătoare sau
puternic nesatisfăcătoare.
Corpul ROIL03/Munţii Bucegi – este aumulat în depozite de conglomerate şi calcare de vârstă
jurasic-cretacic, de grosime mare care alături de alimentarea bogată pluvio-nivală asigură debite
constante pentru ivoarele de pe flancul estic al munţilor Bucegi. Aceste ape subterane circulă prin
şi goluri, precum şi la contactul dintre sedimentar şi fundamentul cristalin de vârstă precambrian
superior-paleozoic. Cantitatea de precipitaţii cazută de 1100mm/an asigură debite pentru izvoarele
din sinclinalul Bucegi de cca. 0,2-200l/s. Gradul de protecţie a depozitelor acvifere este
nesatisfăcător sau puternic nesatisfăcător.
Corpul ROIL12/Câmpia Gherghiţei – corpul de apă este acumulat în depozite cuaternare, ce
corespund câmpiei de subsidenţă Gherghiţa, constituite din nisipuri, pietrişuri cu intercalaţii
argiloase, cu grosimi care pot atinge 10-12 m, în interfluviul Prahova-Buzău, ce impune o curgere
şi pantă relativ mare.
Acviferul freatic este cantonat la adâncimi reduse 1-5 m, uneori acesta iese la suprafaţă
ascensional acolo unde depunerile aluvionare au constituţie argilosă sau produc înmlăştiniri prin
ridicarea nivelului piezometric la precipitaţii abundente sau la creşterea nivelului râurilor. Stratele
acvifere au aspect lenticular, în unele locuri cu caracter sezonier şi adâncimi reduse până la 1-1,5
m, cu dezvoltare în silturi nisipoase argiloase cu granulometrie fină. Ele prezintă circulaţie pe
orizontală foarte lentă favorizînd preocesele de evapotranspiraţie şi implicit mineralizare puternică
(clorurate, sulfatate, sodice)
Alimentarea este predominant subterană, din zona piemontană dar şi din izvoarele de la contctul
cu această zonă şi din precipitaţii acolo unde depozite stratului acvifer apar la suprafaţă.
Sub aspectul proctecţiei acest corp de apă se consideră a fi mediu-slab protejat.
Corpul ROIL15/Conul aluvial Prahova – acest acvifer este constituit din depozite de nisipuri,
pietrişuri şi bolovănişuri dispuse în structură încrucişată şi argile nisipoase lenticulare şi silturi, ce
aparţin conului aluvionar. La sud de alimiamentul Târgşorul Vechi – Ploieşti acviferul inferior
cantonat în depozitele de argile, nisipuri şi pietrişuri este multistrat şi are caracter artezian.
Acviferul superior are nivel liber.
În zona interfluviului Prahova Teleajen freaticul are orientată curgerea pe direcţia NV-SE iar
alimentarea lui se face cu precădere din NV. Panta hidraulică este de 8-9 la mie în zona de nord
(Ariceştii Rahtivani – Stoeneşti), iar în SE sub 5 % la mie.
Schimbul de apă între subteran şi suprafaţă se remarcă în zona Târgşoru Nou unde amonte se
face ascendent râul Prahova drenînd apele din subteran, iar aval în sens descendent apele râului
Pagina 167

fiind infiltrate în depozitele agestrului. Schimbul între acviferul freatic şi apele de suprafaţă se
realizează şi în cazul Teleajenului, în ambele sensuri.
Nivelul piezometric variază de la nord la sud fiind adâncimi mari peste 10m până la 40-45 m în
zona localităţilor Nedelea Cătunu, Păuleşti şi sub 10 m în zona de sud. Un element specific îl
constituie linia de descărcare sub formă de izvoare pe aliniamentul Bărcăneşti – Ghighiu – Mimiu.
Valorile parametrilor hidraulici sunt: coeficienţii de infiltraţie sunt 50-150 m/zi, transmisivităţile 5002000mp/zi şi debitele specifice 5-7l/zi.
Alimentarea acviferului freatic se face din precipitaţii. Mineralizarea apelor este de tip bicarbonatat
calcic şi clorosodic cu aspect sulfatat sau nu.
Corpul ROIL18/Teleajen – se dezvoltă în depozitele cuaternare ale luncii şi teraselor râului
Teleajen constutiute din pietrişuri şi nisipuri.
Aceste corpuri de apă subterane se află în strânsă inderdependenţă cu corpurile de apă de
suprafaţă şi cu ecosistemele pe care acestea le constituie.
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2.8
2.8.1

POLUAREA APEI
Surse majore de poluare

Spatiul hidrografic Buzau-Ialomita are o s uprafata de 23874 k m2, cu o l ungime a r etelei
hidrografice de 5619 km si cu o dens itate medie de 0, 24 km/km2. Aproximativ pe 19, 35 % din
lungimea acestei retele hidrografice se manifesta fenomenul de secare.
In spatiul hidrografic Buzau-Ialomita terenul arabil si padurile ocupa o suprafata de 16.711km2,
respectiv 70% din suprafata totala.
Administrativ, spatiul hidrografic Buzau-Ialomita ocupa aproape integral judetele Buzau, Prahova,
Braila, Calarasi, Ialomita, si partial judetele Dambovita, Brasov, Covasna si Ilfov, avand o populatie
in acest areal de cca. 2,6 milioane locuitori, din care 1,07 mil. loc. ( 50.95%) traiesc in mediul
urban. Din populatia totala, 49,65 % (40,2% in mediu urban, 9,45% in mediu rural) este racordata
la sistemele centralizate de alimentare cu apa si 16,59% (15,23% in mediu urban, 1,36% in
mediu rural) este racordata la statiile de epurare.
In tabelul urmator se prezinta principalele cursuri de apa din judetul Prahova.
Tabel 2-69 Principalele cursuri de apa din judetul Prahova
Cursuri de apa pe teritoriul

Lungime

judetului

- km Pe teritoriul judetului Prahova

Totala

Prahova

164

193

Teleajen

122

122

Cricovul Sarat

94

94

Doftana

51

51

Leaotul

47

47

Dambu

39

39

Balana

39

39

Provita

42

48

Varbilau

37

37

Cricovul Dulce

22

80

Telega

30

30

Iazul Morilor- Teleajen

26

26

Viisoara

26

26

Bucovel

25

25

Drajna

25

25

Matita

24

24

Cosmina

24

24

Lopatna

23

23
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Cursuri de apa pe teritoriul

Lungime

judetului

- km Pe teritoriul judetului Prahova

Totala

Azuga

23

23

Telejenel

22

22

Crasna

22

22

Vitmanu

22

22

Toti

21

21

Tohaneanca (Valea Schei)

20

20

Iazul Morilor - Prahova

25

25

Slanic

18

18

Izvorul Dorului

16

16

Ialomita

17

417

Sursa: Administratia Nationala “Apele Romane” - DIRECTIA APELOR BUZAU-IALOMITA

Conform OUG nr 152/2005 poluarea este definita ca fiind introducerea directa sau indirecta, ca
rezultat al activitatii umane, de substante, vibratii, caldura, zgomot in aer, apa ori sol, susceptibile
sa aduca prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului, sa determine deteriorarea bunurilor
materiale sau sa afecteze ori sa impiedice utilizarea in scop recreativ a mediului si/sau alte utilizari
ale acestuia in sensul prevederilor legislatiei in vigoare.
Sursele de poluare industriale si agricole contribuie la poluarea surselor de apa, prin evacuarea
de poluanti specifici tipului de activitate desfasurat. Se pot evacua substante organice, nutrienti
(industria alimentara, industria chimica, industria fertilizantilor, celuloza si hartie, fermele
zootehnice), metale grele (industria extractiva si prelucratoare, industria chimica), precum si
micropoluanti organici periculosi (industria chimica organica, industria petroliera).
Pe langa presiunile punctiforme exercitate, activitatile agricole pot conduce la poluarea difuza a
resurselor de apa. Caile prin care poluantii (nutrientii si pesticidele) ajung in corpurile de apa sunt
diverse (scurgere la suprafata, percolare). Presiunile agricole difuze afecteaza calitatea apelor de
suprafata si calitatea apelor subterane.
Industriile relevante din judetul Prahova sunt urmatoarele:
 Industria alimentara, bauturilor si industria produselor lactate;
 Industria textile;
 Industria procesarii metalelor (inclusive industria armamentului si munitiilor;
 Alte industrii si activitati comerciale.
Poluarea sau poluantii care afecteaza sursele de apa pot fi clasificati dupa natura lor dupa cum
urmeaza:
 Poluare fizica (termica, radioactiva, cu particule solide) rezultata din evacuarea in apa a
particulelor solide insolubile sau a caldurii reziduale, respectiv a deseurilor radioactive;
 Poluare chimica (derivati ai carbonului si hidrocarburilor, sulfului, azotului, materiale
plastice, pesticide si alti compusi organici de s inteza, fluoruri, metale grele si mareii
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organice fermentabile;
 Poluarea biologica (dejectii organice, agenti patogeni, bacterii si virusuri infectioase).
Dupa provenienta lor poluantii care afecteaza sursele de apa pot fi clasificati astfel:






Dejectii umane si dejectii provenite de la animale;
Dejectii si reziduuri industriale (din industria alimentare, chimica, metalurgica);
Reziduuri vegetale (agricole, forestiere, nutrienti vegetali, etc);
Materii radioctive;
Caldura reziduala.

Principalele substante nocive continute de apele uzate industriale sunt:
 substantele organice (substante care au o influenta nefavorabila asupra balantei de oxigen
si care pot fi masurate utilizand parametri ca CBO, CCO etc);
 substantele in suspensie;
 substantele toxice si metalele grele (in special compusi organohalogenati si substante care
pot forma compusi de acest tip in mediul acvatic, compusi organofosforici, compusi organici
cu staniu, substante si preparate care s-au dovedit a av ea proprietati cancerigene sau
mutagene ori proprietati care pot afecta reproducerea in sau prin intermediul mediului
acvatic, hidrocarburi persistente si substante organice toxice bioacumulabile si persistente,
cianuri, metalele si compusii acestora, arsenul si compusii acestuia, biocide si produse de
uz fitosanitar);
 substante implicate in procesul de eutrofizare (in special azotati si fosfati).
Pentru a evita ca aceste substante sa ajunga in apele de suprafata este necesar ca in prealabil
apele uzate industriale sa fie epurare.
Conform art. 5 di n NTPA 001/2005 - apele uzate care se evacueaza in receptorii naturali nu
trebuie sa contina:
 substante poluante cu grad ridicat de toxicitate, precum si acele substante a caror
interdictie a fost stabilita prin studii de specialitate;
 materii in suspensie peste limita admisa, care ar putea produce depuneri in albiile minore
ale cursurilor de apa sau in cuvetele lacurilor;
 substante care pot conduce la cresterea turbiditatii, formarea spumei sau la schimbarea
proprietatilor organoleptice ale receptorilor fata de starea naturala a acestora.
Principalele surse de poluare ale raurilor din Bazinul Hidrografic Buzau – Ialomita identificate in
Planul de management al Bazinului sunt urmatoarele:
 Aglomerarile umane (identificate in conformitate cu cerintele Directivei privind epurarea
apelor uzate urbane - Directiva 91/271/EEC), ce au pes te 2000 l ocuitori echivalenti (l.e.)
care au sisteme de colectare a apelor uzate cu sau fara statii de epurare si care evacueaza
in resursele de ap a; de asemenea, aglomerarile <2000 l.e. sunt considerate surse
semnificative punctiforme daca au sistem de canalizare centralizat; de asemenea, sunt
considerate surse semnificative de pol uare, aglomerarile umane cu sistem de c analizare
unitar care nu au capacitatea de a colecta si epura amestecul de ape uzate si ape pluviale
in perioadele cu ploi intense; principalii indicatori de poluare sunt:
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 cantitatile de substante organice (exprimate ca CCO – Cr si CBO5);
 nutrientii ( azot total si fosfor total) evacuati in apele de suprafata.
 Industria:
 instalatiile IPPC care intra sub incidenta Directivei privind prevenirea si controlul
integrat al poluarii – 96/61/EC (Directiva IPPC) - inclusiv unitatile care sunt
inventariate in Registrul Poluantilor Emisii (EPER) care sunt relevante pentru
factorul de mediu - apa;
 unitatile care evacueaza substante periculoase (lista I si II) si/sau substante
prioritare peste limitele legislatiei in vigoare (in conformitate cu cerintele Directivei
2006/11/EC care inlocuieste Directiva 76/464/EEC privind poluarea cauzata de
substantele periculoase evacuate in mediul acvatic al Comunitatii);
 alte unitati care evacueaza in resursele de apa si care nu se conformeaza legislatiei
in vigoare privind factorul de mediu apa
 Agricultura:
 fermele zootehnice sub incidenta Directivei privind prevenirea si controlul integrat al
poluarii – 96/61/EC (Directiva IPPC) - inclusiv unitatile care sunt inventariate in
Registrul Poluantilor Emisi (EPER) care sunt relevante pentru factorul de mediu apa;
 fermele care evacueaza substante periculoase (lista I si II) si/sau substante
prioritare peste limitele legislatiei in vigoare (in conformitate cu cerintele Directivei
2006/11/EC care inlocuieste Directiva 76/464/EEC privind poluarea cauzata de
substantele periculoase evacuate in mediul acvatic al Comunitatii);
 alte unitati agricole cu evacuare punctiforma si care nu se conformeaza legislatiei in
vigoare privind factorul de mediu apa.

In spatiul hidrografic Buzau-Ialomita sunt inventariate un num ar de 146 folosinte de apa care
folosesc resursele de apa de suprafata ca receptor al apelor evacuate. In urma analizarii
surselor de poluare punctiforma, tinand seama de criteriile mentionate mai sus, au fost
identificate un num ar de 107 s urse punctiforme semnificative (48 urbane, 53 industriale si 6
agricole).
Compozitia apelor uzate industriale si concentratia poluarii difera in mod considerabil in functie de
tipul de ac tivitate al agentului industrial. Tipurile de s ubstante periculoase care pot fi gasite in
efluentii industriali difera in functie de procesul industrial de productie existent si starea facilitatilor
de epurare si de productie.
Stabilirea originii si a c aracteristicilor calitative ale apelor uzate necesita cunoasterea procesului
tehnologic industrial pentru o p roiectare judicioasa a s tatiilor de epur are. Deci este necesara
cunoasterea originii principalilor afluenti si caracteristicilor lor principale pentru definirea modului de
epurare.
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2.8.1.1 Surse de poluare urbane/aglomerari umane
In general, in conformitate cu cerintele Directivei privind epurarea apelor uzate urbane (Directiva
91/271/EEC) apele uzate urbane ce pot contine ape uzate menajere sau amestecuri de ape uzate
menajere, industriale si ape meteorice sunt colectate de catre sistemele de colectare/canalizare,
conduse la statia de epurare (unde sunt epurate corespunzator) si apoi evacuate in resursele de
apa, avand in vedere respectarea concentratiilor maxime admise.
Romania a obtinut perioada de tranzitie pentru implementarea acestei Directive de maximum 12
ani de la aderare (31 decembrie 2018), intrucat, sunt aglomerari umane care nu se conformeaza
acestor cerinte, neavand sisteme de colectare si/sau statii de epurare cu dotare si functionare
corespunzatoare (cel putin cu epurare mecanica si biologica pentru aglomerarile cuprinse intre
2000 – 10000 l.e si in plus treapta tertiara – pentru indepartarea nutrientilor – pentru aglomerarile
cu peste 10000 l.e).
Apele uzate urbane contin, in special materii in suspensie, substante organice, nutrienti, dar si alti
poluanti ca metale grele, detergenti, hidrocarburi petroliere, micropoluanti organici, etc. depinzand
de tipurile de industrie existente, cat si de nivelul de pre-epurare al apelor industriale colectate.
Urmatorul tabel prezinta statutul curent al Statiilor de epurare existente din Judetul Prahova.
Tabel 2-70 Statii de epurare din Judetul Prahova
Localitate

Lungime retea
canalizare
m

Populatie
racordata
P.E.

Azuga

8200

3077

Busteni

38000

7467

Sinaia

44000

10823

Maneciu Ungureni

7000

Maneciu Pamateni

Stare curenta
a statiei de
epurare

Raul in care se
deverseaza

---

Raul Prahova

---

Raul Prahova

M+B

precar

Raul Prahova

580

M+B

Buna

Raul Teleajen

Lipsa informatii

Lipsa informatii

M+B

Buna

Raul Teleajen

Breaza

10500

1.456

M+B

precar

Slanic

7400

796

M+B

precar

Cornu

4200

600

M+B

precar

Campina

42200

24832

M+B

precar

Raul Prahova

Valenii de Munte

14400

6910

M+B

Buna

Raul Teleajen

Floresti

9900

1438

M+B

Novacesti,
Calinesti, Catina

Tip
SEAU
Nu
exista
Nu
exista

M+B

nu sunt
disponibile
informatii
nu sunt
disponibile

Raul Prahova(prin
Raul Breaza)
Raul Teleajen (prin
Raul Slanic)
Raul Prahova (prin
Paraul Balita)

Raul Prahova
Raul Prahova

Filipesti

6500

3200

M+B

precar

Raul Prahova

Baicoi

12000

5603

M+B

precar

Raul Teleajen (prin
Raul Dambu)
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Localitate

Lungime retea
canalizare
m

Populatie
racordata
P.E.

Tip
SEAU

Stare curenta
a statiei de
epurare

Raul in care se
deverseaza

Boldesti Scaeni

10500

7000

M+B

precar

Raul Teleajen

UrlaŃi

8400

4.205

M+B

precar

Raul Sarat

Mizil

20400

796

M+B

precar

Raul Gigue (prin
Paraul Istau)

Plopeni

16500

7212

M+B

precar

Raul Teleajen

Valea
Calugareasca

6.840

1942

M+B

precar

Raul Teleajen

Ploiesti

24500

231000

M+B

precar

Raul Teleajen

Statiile de epurare Maneciu Ungureni, Maneciu Pamanteni si Valeni de Munte sunt relativ noi.
Eficienta de epurare a acestor statii de epurare este evaluata astfel:
 CBO5: 90 %
 SS: 95 %
Celalate statii de epurare au fost construite in urma cu 30-40 ani si au o eficianta scazuta.
Eficienta de tratare a acestor facilitati poate fi in general evaluata astfel:
 CBO5: 30 %
 SS: 50 %
Statia de epurare de la Valea Calugareasca a fost reabilitata in 2005.
In continuare se prezinta situatia celor mai importante aglomerari umane (>10000 l.e) din judetul
Prahova
Ploiesti. Apele uzate menajere si o parte din apele industriale de la agentii economici (193276 l.e.)
sunt colectate in reteaua de c analizare si evacuate in paraul Dambu prin statia de epu rare
echipata cu o treapta mecanica. Debitul evacuat prin statia de epurare a fost de 730,34 l/s. S-au
inregistrat depasiri fata de limitele maxim admise prin autorizatia de gospodarire a apelor pentru
indicatorii: amoniu, substante organice (CBO5, CCO-Cr), crom, fosfor total, reziduu filtrat, zinc,
hidrogen sulfurat si sulfuri. In prezent este in derulare un proiect de modernizare a sistemului de
colectare si epurare a apelor uzate in Municipiul Ploiesti. Statia de epurare va asigura o epur are
eficienta si corespunzatoare a apelor uzate, in conditii conforme de calitate a efuentul care se
descarca in paraul Dambu.
Campina. 69,4% din populatia echivalenta este racordata la sistemul centralizat de colectare ape
uzate, acelasi procent fiind racordat si la statia de epurare mecano-biologica a orasului.
Statia de epurare este amplasata pe malul stang al raului Prahova, la cca. 500 m in amonte de
varsarea paraului Doftana in raul Prahova si este pravazuta cu treapta mecanica si biologica. Ca
urmare a structurilor vechi ale acesteia, statia este complet depasita.
Prin POS Mediu 1 s tatia de epu rare in orasul Campina va fi reabilitata in cadrul contractului de
lucrari „CL-2 Reabilitare si extindere SEAU in orasele Campina si Plopeni, jud. Prahova".
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Baicoi. 26% din l.e sunt racordati la sistemul centralizat de canalizare, acelasi grad de racordare
fiind si la statia de epurare mecano-biologica ce preia apele uzate ale acestei aglomerari umane;
apele evacuate din statia de epur are s unt evacuate in raul Dambu si sunt ape uzate epurate
necorespunzator, fapt ce a reiesit si din determinarile fizico-chimice de laborator ce au evidentiat
depasiri ale limitelor admise pentru parametrii: CBO5, CCOCr, amoniu, fosfor total.
Prin proiectul finatat prin POS Mediu 1 se va extinde reteaua de canalizare; apele uzate colectate
vor fi epurate in Statia de epurare Campina.
Maneciu. Comuna Maneciu dispune de t rei sisteme de c analizare menajera: unul pentru
localitatea Maneciu Ungureni, unul pentru localitatea Maneciu Pamanteni si unul pentru Cheia. In
total reteaua de c olectoare are o l ungime de 20, 076 km, din care aprox. 7,2 km reprezinta un
colector realizat in anul 2007 i n cadrul unui proiect de reabilitare ecologica a bazinului raului
Teleajen. In comuna exista trei statii de epurare, cate una pentru fiecare sistem de canalizare.
Prin POS mediu Faza 1 vor fi realizate investitii privind statiile de epurare ape uzate urbane, in
urmatoarele localitati:
 Reabilitare si extindere SEAU Campina;
 Reabilitare si extindere SEAU Plopeni; deservestie si orasul Baicoi;
 Constructie SEAU Breaza; deserveste si orasul Comarnic;
 Constructie SEAU Urlati; va deservi orasele Urlati, Valeni de Munte.
In tabelul urmator se prezinta structura apelor uzate evacuate in anul 2012, in judetul Prahova.
Tabel 2-71 Centralizatorul volumelor de ape uzate evacuate pe activitati economice – 2012
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Activitate
economica

Adm. publica
Alte activitati
Captare si
prelucrare apa pt,
alimentare
Comert si servicii
pentru populatie
Comunicatii
Constructii
Energie electrica
si termica
Industrie
alimentara
Industrie
extractiva
Industrie
metalurgica + c-tii
de masini
Invatamant si
sanatate
Prelucrari
chimice
TOTAL

Centralizatorul volumelor de ape uzate evacuate pe activitati economice – 2012
Volume evacuate (mii mc/an)
Necesita epurare
Se epureaza
NU se epureaza
Total volume ce necesita
NU se epureaza
Se epureaza
epurare
corespunzator
corespunzator

NU necesita epurare

TOTAL
-

-

%
-

-

Total volume
evacuate

TOTAL
0,480
964,119

%
0,17
3,88

TOTAL
26,350
73,553
2366,851

%
100
25,999
9,52

TOTAL
208,961
21536,433

%
73,84
86,61

TOTAL
26,350
282,994
24867

%
100,00
100,00
100,00

mii mc/an
26,35
282,994
24867

-

-

-

-

16,586

61,76

10,270

38,24

26,856

100,00

26,856

248,71

27,89

-

-

1,152
8,796
-

100
100
-

643,013

100

1,152
8,796
643,013

100
100
72,08

1,152
8,796
891,723

51,533

8,62

-

-

541,67

99,16

4,59

0,84

546,26

91,0

597,793

-

-

-

-

-

-

21,886

100

21,886

100

21,886

-

-

-

-

132,126

60,13

87,593

39,87

219,719

100

219,719

-

-

-

-

117,712

100

-

-

117,712

100

117,712

89,169

0,99

-

-

5722,881

64,35

3170,202

35,65

8893,083

99

8982,252

389,412

964,599

9007,677

25682,948
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35655,224

36044,636

Sursa: Raport Starea mediului 2012
Nota: Incadrarile apelor uzate evacuate in ape «epurate suficient» sau «insuficient epurate» s-a realizat cu
ajutorul unui program national. Incadrarea calitatii apelor uzate evacuate in ape insuficient epurate se face
pentru orice depasire, la unul sau mai multi indicatori, indiferent cat de mica sau mare este aceasta, ceea ce
de multe ori nu reflecta situatia de ansamblu.

Conform Raportului privind Starea Mediului 2012 urmatoarele tendinte si prioritati in reducerea
poluarii cu ape uzate trebuie luate in considerare:
 colectarea apelor uzate si epurarea acestora pentru aglomerarile umane conform HG
188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare;
 eliminarea poluarii difuze a raurilor, poluare generata de scurgerile din gospodariile
individuale si din anexele de creste a animalelor cat si din activitatile agricole;
 imbunatatirea epurarii apelor in unele cazuri si constientizarea importantei acestui domeniu.
In anul 2012 nu s-au inregistrat poluari accidentale in sub-bazinul hidrografic Prahova.
2.8.1.2 Surse de poluare industriale si agricole
Sursele de poluare industriale si agricole contribuie la poluarea resurselor de apa prin evacuarea
de poluanti specifici tipului de activitate desfasurat.
Astfel, se pot evacua substante organice, nutrienti (industria alimentara, industria chimica, industria
fertilizantilor, celuloza si hartie, fermele zootehnice, etc.), metale grele (industria extractiva si
prelucratoare, industria chimica, etc.), precum si micropoluanti organici periculosi (industria
chimica organica, industria petroliera, etc.).

La nivelul spatiului hidrografic Buzau – Ialomita, din cele 107 surse punctiforme industriale si
agricole semnificative, 29 au instalatii care intra sub incidenta Directivei IPPC.
Sursele punctiforme de poluare industriale si agricole trebuie sa respecte cerintele Directivei
privind prevenirea si controlul integrat al poluarii – 96/61/EC (Directiva IPPC), Directivei
2006/11/EC privind poluarea cauzata de substantele periculoase evacuate in mediul acvatic al
Comunitatii, Directivei privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole 91/676/EEC, Directivei privind accidentele majore – 86/278/EEC (Directiva SEVESO), precum si
cerintele legislatiei nationale (HG 352/2005 privind modificarea si completarea HG nr.188/2002
privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare, HG 351/2005 privind aprobarea
Programului de el iminare treptata a ev acuarilor, emisiilor si pierderilor de s ubstante prioritar
periculoase).
Cea mai importanta sursa semnificativa din judetul Prahova este SC OMV PETROM SA –
Sucursala Petrobrazi. Profilul de ac tivitate al acestei surse semnificative de pol uare este
fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului avand instalatii care intra sub incidenta
Directivei privind prevenirea si controlul integrat al poluarii – 96/61/EC (Directiva IPPC), cu o
perioada de t ranzitie pana l a data de 31.12.2014. Conform determinarilor fizico-chimice din
laboratorul DA Buzau – Ialomita, s-au inregistrat depasiri fata de limitele admise prin autorizatia de
gospodarire a apel or pentru indicatorii: materii in suspensie, CCOCr, amoniu, azotati, reziduu
filtrat, cloruri, plumb. In tabelul urmator se prezinta lista tipurilor de ut ilizatori industriali,
caracteristicile apelor uzate evacuate si indicatorii de calitate specifici ai apelor uzate:
Tabel 2-72 Lista tipurilor de utilizatori si indicatorii de calitate apa uzata
Pagina 177

Tip industrie
Caracteristici ape uzate
INDUSTRIA ALIMENTARA SI FARMACEUTICE
Fabricare bautur
Substante organice solide si dizolvate,
alcoolice, distilarii bauturi
compusi cu azot
alcoolice, imbutelieri
Fabricarea bauturilor
pH mare, substante solide in suspensie,
nealcolice
CBO5
Preluarea si
Substante organice dizolvate si in
industrializarea carnii
suspensie, sange, grasimi
Industria zaharului
Substante organice dizolvate si in
suspensie
Fabricarea uleiurilor
Substante organice solide si dizolvate,
vegetale
grasimi, uleiuri
Producerea produselor
farmaceutice

Substante organice dizolvate si in
suspensie

Indicatori de calitate
pH, MTS, CCO Cr, CBO 5 , NH 4 , (N tot), PO 4 , (P tot ), substante
extractibile, detergenti (DAA)
pH, MTS, CCO Cr, CBO5, NH4, (Ntot), PO4, (Ptot),
substante extractibile, detergenti (DAA)
pH, MTS, CCO Cr, CBO5, NH4, (Ntot), PO4, (Ptot),
substante extractibile, azotati, azotiti, cloruri
pH, MTS, reziduu filtrabil 105, CCO Cr, CBO5, NH4, (Ntot),
PO4, (Ptot), cloruri
pH, MTS, reziduu filtrabil 105, CCO Cr, CBO5, extractibile,
NH4, (Ntot), PO4, (Ptot), clor, detergenti (DAA)
pH, MTS, reziduu filtrabil 105, CCO Cr, CBO 5 , Cr, produse
petroliere, fenoli, sulfuri, cianuri, cloruri, NH 4 , (N tot), PO 4 ,
(P tot ), NO 3 , sulfati, extractibile

Modalitati de epurare
Recuperare, concentrare
(evaporare/concentrare), filtre
biologice
Gratare, corectie pH,
sedimentare primara
Gratare, flotatie, decantare,
filtre biologice
Coagulare/epurare,refolosirea
apelor uzate
Omogenizare, separator de
grasimi, epurare biologica
Evaporare si uscare

ZOOTEHNIE
Substante organice in suspensie si
dizolvate, grasimi
INDUSTRIA TEXTILA SI PIELARIEI
Textile, pregatirea
Ape alcaline, colorate, CBO 5 , substante
fibrelor, prelucrarea
solide in suspensie, fenoli, grasimi,
materialelor
uleiuri
Industria pielariei,
Duritate, saruri, sulfiti, crom, pH, CBO 5 ,
incaltaminte
fenoli, grasimi, uleiuri
Spalatorii de materiale
Turbiditate, substante organice solide,
textile
grasimi, uleiuri
Cresterea pasarilor

pH, MTS, reziduu filtrabil 105,CCO Cr, CBO 5 , NH 4 , (N tot),
PO 4 , (P tot ), detergenti (DAA)
pH, temperatura, MTS, reziduu filtrabil 105, CCO Cr,
CBO5, NH4, (Ntot), PO4, (Ptot), DAA, extractibile, produse
petroliere, S, metale, fenol
pH, MTS, reziduu filtrabil 105, CCO Cr, CBO5, S, Cr,
extractibile, DAA, NH4, (Ntot), NO 3 , PO 4 , (Ptot), fenol
pH, temperatura, MTS, CCO Cr, CBO5, NH4, (Ntot), PO 4 ,
(Ptot), DAA, extractibile, produse petroliere, S

Gratare, sedimentare oprimare,
separator grasimi
Neutralizare, precipitare
chimica, epurare biologica,
Egalizare, sedimentare, tratare
biologica
Gratare, precipitare chimica,
flotatii, absorbtie

Tip industrie
Caracteristici ape uzate
INDUSTRIA DE PRELUCRARE A MATERIALELOR
Industria lemnului si
pH, culoare, substante solide in
hartiei
suspensie, sau dizolvate
Ape alcaline cu compusi organici si
Tipografii, produse foto
anorganici
INDUSTRIA DE PRELUCRARE A METALELOR
Acoperiri metalice,
galvanizari, Prelucrare
mecanica, fabricarea de
produse de larg consum

Ape acide, cianurice, toxice, incarcate
mineral
Substante in suspensie, minerale

Indicatori de calitate
pH, temperatura, MTS, reziduu filtrabil 105, CCO-Cr,
CBO5, extractibile, NH 4 , (Ntot), PO 4 , (Ptot), fenol
pH, MTS, reziduu filtrabil 105, CCO Cr, CBO5, CN, fenol,
SO 4 , Cl, NH 4 , NO 3 , Pb, Cd, Zn, Ni, Cr, Fe, Hg

Modalitati de epurare
Decantoare, epurare biologica,
aerare, recuperare
recuperare

pH, temperatura, MTS, reziduu filtrabil 105, CCO-Cr,
produse petroliere, extractibile, PO 4 , Cu, Zn, Ni, Cd, Cr,
Pb, Fe, Al, Hg, CN, NH 2 , NH 3 , SO 4 , DAA, Cl
pH, MTS, reziduu filtrabil 105, CCO-Cr, produse petroliere,
extractibile, Fe, Zn, Mn, Cu, Ni, Pb

Clorurare alcalina,
reducerea/precipitare Cr,
precipitare cu var

pH, MTS, reziduu filtrabil 105, CCO-Cr, CBO5, SO 4 , S,
fenol, Cl, CN, NH 4 , PO 4 , (Ptot), Zn, Hg
pH, MTS, reziduu filtrabil 105, CCO-Cr, CBO5, NH 4
(Ntot),fenol, CN, S, Cl, Cr, Fe, Zn, Pb, Cd, Ni
pH, MTS, reziduu filtrabil 105, CCO-Cr, CBO5, PO 4 , (Ptot),
NH 4 (Ntot),fenol, CN, Cl, Cr, Fe, Zn, Pb, Cd, Ni, Hg,
extractibile, DAA, SO 4 ,

Epurare mecanica,
decantare/coagulare, clorurare
alcalina

pH, MTS, reziduu filtrabil 105, CCO-Cr, CBO5, Cl, NH 4,
PO 4 , floruri, extractibile, fenol, Al, Ad, Pb
pH, MTS, reziduu filtrabil 105, CCO-Cr, CBO5, fenol, NH 4
(Ntot), NO 3 , NO 2 , CN, extractibile, Cu

Decantare, neutralizare

pH, temperatura, MTS, reziduu filtrabil 105, SO 4 ,Cl, Pb, Hg

Decantare, precipitare

INDUSTRIA CHIMICA

Producere pesticide,
pigmenti, coloranti, lacuri
si vopsele

Substante organice, toxice si suspensii

INDUSTRIA PETROCHIMICA
Produse mase plastice

Substante organice, fenoli

Produse fibre/fire
Substante organice, toxice
sintetice
INDUSTRIA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII
Producerea cimentului
Substante in suspensie, minerale
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Tip industrie

Caracteristici ape uzate
Substante in suspensie, minerale,
uleiuri
Substante in suspensie, minerale
Substante in suspensie si dizolvate,
minerale,

Indicatori de calitate
pH, temperatura, MTS, reziduu filtrabil 105, extractibile,
SO 4 , Pb, Hg
pH, MTS, reziduu filtrabil 105, extractibile, Pb, Hg
pH, temperatura, MTS, reziduu filtrabil 105, extractibile,
SO 4 , Pb, Z, Cd, Ni, Hg

Modalitati de epurare
Decantare, precipitare,
separator de grasimi
Decantare, precipitare
Decantare, precipitare,
separator de grasimi

Substante organice/anorganice,
dizolvate si in suspensie, uleiuri/grasimi
Uleiuri, grasimi, substante in suspensie
si dizolvate
Substante organice/anorganice,
dizolvate si in suspensie, uleiuri/grasimi

pH, MTS, CCO-Cr, CBO5, extractibile, produse petroliere,
NH 4 ,S, DAA
pH, MTS, CCO-Cr, CBO5, extractibile, produse petroliere,
NH 4 ,S, DAA
pH, MTS, reziduu filtrabil 105, CCO-Cr, CBO5, extractibile,
produse petroliere, NH 4 (Ntot),S, DAA

Decantare, separator de
grasimi, recuperare

CARBURANTI
Produse/derivate
petroliere
DIVERSE

Substante organice, compusi cu sulf,
uleiuri, grasimi

pH, MTS, CCO-Cr, CBO5, extractibile, produse petroliere,
PO 4 , (Ptot), NH 4 (Ntot), S, fenol

Decantare, separator de
grasimi, recuperare

Spalatorii auto/benzinarii

Substante in suspensie, uleiuri, grasimi

pH, MTS, CCO-Cr, CBO5, extractibile, produse petroliere,
NH 4 , S

Decantare, separator de
grasimi

Produse din azbociment
Produse din beton
Constructii
TRANSPORTURI
Mentenanta auto
Transport auto, parc
auto
Transport feroviar

Substante organice dizolvate si in
suspensie
Substante organice dizolvate si in
Morarit panificatie
suspensie
APE UZATE ORASANESTI
Turism

Ape uzate menajere
Ape uzate industriale

Substante organice/anorganice, dizolvate si
in suspensie, uleiuri/grasimi
Sub. organice/anorganice, dizolvate si in
suspensie, uleiuri/grasimi, toxice
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pH, MTS, CCO-Cr, CBO5, extractibile, NH 4 , S
Decantare
pH, MTS, CCO-Cr, CBO5, extractibile
pH, MTS, CCO-Cr, CBO5, extractibile, DAA, PO 4 , (Ptot), NH 4
(Ntot), SO 4 , Cl
Indicatori industriali specifici

Epurare mecanica, epurare
biologica, epurare chimica

2.8.1.3 Surse difuze de poluare semnificativa

Categoriile principale de surse de poluare difuze sunt reprezentate de:
 Aglomerarile umane/localitatile care nu au sisteme de colectare a apelor uzate sau sisteme
corespunzatoare de c olectare si eliminare a nam olului din statiile de e purare, precum si
localitatile care au inca depozite de deseuri menajere neconforme;
 Agricultura: ferme agrozootehnice care nu au s isteme corespunzatoare de
stocare/valorificare a dejectiilor, comunele identificate ca fiind zone vulnerabile sau
potential vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole, unitati care utilizeaza
pesticide si nu se conformeaza legislatiei in vigoare, alte unitati/activitati agricole care pot
conduce la emisii difuze semnificative. Sursele de poluare difuza sunt reprezentate in
special de:
 Stocarea si utilizarea ingrasamintelor organice si chimice;
 Cresterea animalelor domestice;
 Utilizarea pesticidelor pentru combaterea daunatorilor.
Sursele principale de poluare cu nutrienti sunt reprezentate de agricultura, localitati (asezari
umane), alte surse (ex. depunerea oxizilor de azot din atmosfera), precum si fondul natural.
Mai mult de jumatate (51,8%) din cantitatea de azot emisa de sursele difuze se datoreaza
activitatilor agricole, rezultand o emisie specifica de 2,39 kg N/ha suprafata agricola.
 Industria: depozite de m aterii prime, produse finite, produse auxiliare, stocare de des euri
neconforme, unitati ce produc poluari accidentale difuze, situri industriale abandonate.
2.8.1.4 Calitatea apelor de suprafata
Pentru categoriile de a pe de s uprafata, evaluarea starii ecologice se realizeaza pe 5 stari de
calitate, respectiv: foarte buna, buna, moderata, slaba si proasta cu codul de culoare
corespunzator (albastru, verde, galben, portocaliu si rosu).
Apele de suprafata din bazinul hidrografic al raulurilor Buzau si Ialomita se aflau in anul 2010 in
urmatoarele clase de calitate:
Tabel 2-73 Clase de calitate ale raurile Buzau si Ialomita
Bazine
hidrografice

Buzau

Ialomita

Categorii de rauri supravegheate

Anul 2010
UM: Km

Total lungimi pe rauri supravegheate

835

Categoria II

655

Categoria III

180

Total lungimi pe rauri supravegheate

1354

Categoria II

592

Categoria III

595

Categoria IV

167
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Starea ecologica a corpurilor de apa din judetul Prahova (2011) este prezentata in sectiunea 2
resurse de apa.
2.8.2

Impactul descarcarii apelor reziduale

2.8.2.1 Impacul descarcarii apelor reziduale in retelele de canalizare
Normativul NTPA 002/2005 stabileste care sunt substantele care nu trebuie sa fie continute in
apele uzate ce se evacueaza in retelele de canalizare sau direct in statiile de epurare substante
care pot afecta degradeaza constructiile si instalatiile retelelor de c analizare, ale statiilor de
epurare si ale echipamentelor asociate, diminueaza prin depuneri capacitatea de transport a
canalelor colectoare, aduc prejudicii igienei si sanatatii publice sau personalului de exploatare,
perturba procesele de epurare din statiile de epurare sau creeaza pericol de explozie.
Evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor este permisa numai daca prin
aceasta:
 nu se aduc prejudicii igienei si sanatatii publice sau personalului de exploatare;
 nu se diminueaza prin depuneri capacitatea de transport a canalelor colectoare;
 nu se degradeaza constructiile si instalatiile retelelor de canalizare, ale statiilor de epurare
si ale echipamentelor asociate;
 nu sunt perturbate procesele de epur are din statiile de epur are sau nu se diminueaza
capacitatea de preluare a acestora;
 nu se creeaza pericol de explozie.
Conform NTPA 002/2005 apele uzate evacuate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in
statiile de epurare nu trebuie sa contina:
1. Materii in suspensie, in cantitati si dimensiuni care pot constitui un f actor activ de er odare a
canalelor, care pot provoca depuneri sau care pot stanjeni curgerea normala
2. Substante cu agresivitate chimica asupra materialelor din care sunt realizate retelele de
canalizare si echipamentele si conductele din statiile de epurare a apelor uzate;
3. Substante de orice natura, care, plutitoare sau dizolvate, in stare coloidala sau de suspensie,
pot stanjeni exploatarea normala a c analelor si statiilor de epur are a ap elor uzate sau care
impreuna cu aerul pot forma amestecuri explozive, cum sunt: benzina, benzenul, eterii,
cloroformul, acetilena, sulfura de c arbon, solventi, dicloretilena si alte hidrocarburi clorurate,
apa sau namolul din generatoarele de acetilena;
4. Substante toxice sau nocive care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot pune in
pericol personalul de exploatare a retelei de canalizare si a statiei de epurare;
5. Substante cu grad ridicat de periculozitate, cum sunt:
6. Substante care, singure sau in amestec cu apa di n canalizare, pot degaja mirosuri ce
contribuie la poluarea mediului;
7. Substante colorante ale caror cantitate si natura, chiar in conditiile diluarii realizate in reteaua
de canalizare si in statia de epu rare, determina prin descarcarea lor o data cu apele uzate
modificarea culorii apei receptorului natural;
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8. Substante inhibitoare ale procesului biologic de epurare a apelor uzate sau de tratare a
namolului;
9. Substante organice greu biodegradabile.
Apele uzate provenite de l a unitatile medicale si veterinare, curative sau profilactice, de l a
laboratoarele si institutele de cercetare medicala si veterinara, intreprinderile de ecarisaj, precum si
de la orice fel de intreprinderi si institutii care prin specificul activitatii lor pot produce contaminarea
cu agenti patogeni - microbi, virusuri, oua de paraziti - se descarca in retelele de c analizare ale
localitatilor si in statiile de epurare numai in conditiile in care s-au luat toate masurile de
dezinfectie/sterilizare prevazute de legislatia sanitara in vigoare.
Pentru a evita ca aceste substante sa ajunga in retelele de canalizare sau statiile de epurare,
NTPA 002/2005, stabileste indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in retelele de canalizare
ale localitatilor.
Prin impunerea in NTPA 002/2005 a indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate in retelele de
canalizare sau direct in statiile de epurare practic se poate stabili gradul de preepurare necesar si
a tehnologiei de pr eepurare adecvate, precum si a c onstructiilor si instalatiilor de pr eepurare
aferente, necesare obiectivelor economico-sociale pentru a r especta indicatorii de c alitate la
evacuare stabilite prin legislatie sau actele de reglementare, inainte ca apele uzate sa fie evacuate
in retelele de canalizare ale localitatilor.
Conform art 3, aliniatul 3, utilizatorul de apa are obligatia epurarii locale a apelor uzate, astfel incat
in punctul de c ontrol sa fie asigurata respectarea conditiilor prevazute in contractul de
bransare/racordare si utilizare a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare si in avizul/autorizatia
de gospodarire a apelor.
Astfel, in momentul solicitarii racordarii la reteua de canalizare, agentii economici trebuie sa faca
dovada, prin documentatiile tehnice care se depun la Operatorul regional, ca asigura respectarea a
cel putin a indicatorilor/ parametrilor de calitate prevazuti de NTPA 002/2005.
Practic, prin respectarea de c atre toti agentii econimici racordari la retelele de c analizare
gestionate de OR a conditiilor calitative si cantitative privind evacuarea apelor uzate stabilite prin
actele de reglementare emise de autoritatile competente (acord de racordare, contract de
Bransare/racordare si de utilizare a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, acxcepul de
evacuare a apelor uzate in reteaua de canalizare, autorizatia de gospodarirea apelor, autorizatia
de mediu), impactul descarcarilor de ape uz ate industriale asupra retelelor de c analizare sau
asupra statiilor de epurare este nesemnificativ.
In vederea asigurarii respectarii acestor conditii calitative si cantitative de desacarcare a apel or
uzate la nivel legislative au fost stabilite mai multe masuri, cum ar fi:
 Monitorizarea calitativa si cantitativa a descarcarilor apelor uzate de catre agentii
economici, conform frecventei stabilite de autoritatile competente
 Monitorizarea de control a descarcarilor apelor uzate in retelele de canalizare efectuata de
catre OR


Monitorizarea de catre OR a influentilor statiilor de epurare

 Implementarea principiului „poluatorul plateste„ in cazul nerespectarii conditiilor cantitative
si calitative de evacuare stabilite de autoritatile competente
 Intocmirea Planurilor de prevenire a pol uarii accidentale de c atre agentii economici
industriali si se catre Operatorul sistememelor de canalizare.
Pagina 183

Descarcarile de apa uzata industriala in sistemele de c analizare trebuie sa se realizeze cu
prevenirea urmatoarelor efecte negative:
 Efecte negative asupra sanatatii personalului operator si a altor persoane care sunt expuse
datorita contactului cu apa uzata si namolul
 Efecte negative asupra sistemului de canalizare
 Efecte negative asupra facilitatilor de epurare
 Efecte periculoase asupra apelor de suprafata receptoare.
Efecte negative asupra sanatatii personalului operator si a altor persoane
Expunerea oamenilor la substante periculoase (de exemplu descarcari de ape uzate industriale)
poate sa se produca in timpul operarii si intretinerii sistemului de canalizare si in timpul procesului
de epurare. Riscurile potentiale inseamna expunerea la substante volatile periculoase sau
explozive. Evacuarile de substante care pot cauza vatamari ale sanatatii trebuie evitate sau reduse
la nivelul la care nu inseamna riscuri pentru efluentul descarcat in sistemul de canalizare.
UE foloseste urmatoarea clasificare pentru substante periculoase:
R39 Pericol de efecte ireversibile foarte grave
R40 Posibile riscuri de efecte ireversibile
R45 Poate cauza cancer
R46 Poate provoca anomalii genetice ereditare
R48 Pericol de efecte grave asupra sanatatii la expunere prelungita
R60 Poate afecta fertilitatea
R61 Poate provoca efecte adverse pentru copilul nenascut
R62 Posibil risc de afectare a fertilitatii
R63 Posibil risc de efecte daunatoare asupra copilului nenascut
R64 Poate provoca efecte adverse la copiii alaptati
Efecte asupra sistemului de canalizare
Efectele evacuarii apei uzate industriale asupra sistemului de canalizare includ:
 Coroziunea;
 Miros neplacut.
Coroziunea sistemului de canalizare este un fenomen bine cunoscut. Acizi, baze, cloruri si sulfati
pot cauza coroziune in sistem. Coroziunea produsa de catre sulfati este de obicei asociata cu
transformarea sulfatilor in sulfuri; un proces anaerob care are loc in sistemul de canalizare.
Mirosul neplacut din sistemul de c analizare este de obi cei cauzat de producerea de hi frogen
sulfurat, dar si de amoniac si alte substante volatile organice (mercaptan si sulfura de metal, etc)
pot cauza mirosuri neplacute. Producerea de sulfuri este cauzata de conditiile anaerobe din
interiorul canalelor, concentratia de sulfati si compusi organici usor biodegradabili.
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Efecte asupra facilitatilor de epurare
Efectele apei uzate industriale asupra facilitatilor de epurare includ:
 Inhibarea procesului de tratare biologica;
 Miros neplacut;
 Coroziunea unor obiecte din statia de epurare.
Statiile de epur are au d e obicei treapta de tratare biologica pe baza conceptului privind namolul
activat. In conditii normale de operare, namolul activat se biodegradeaza sau din el se inlatura o
serie larga de compusi organici, inclusiv compusi potential toxici. Aceasta activitate biologica poate
fi totusi afectata in mod negativ in cazul in care compusii toxici non biodegradabili sunt prezenti in
concentratii prea mari, sau concentratia
In cadrul liniei apei, nitrificarea este considerata, de obicei, cel mai sensibil proces si este privita ca
un parametru cheie pentru identificarea toxicitatii apei uzate. Inhibarea respiratiei aerobe este, in
general, privita ca fiind un proces mai putin sensibil decat nitrificarea. Totusi, inhibarea respiratiei
aerobe va indica prezenta compusilor toxici.
In cadrul liniei namolului, inhibarea procesului de f ermentare a nam olului poate indica prezenta
unor substante toxice pentru fermentarea anaeroba. Procesele anaerobe sunt, in general, mai
sensibile decat cele aerobe.
Efectele negative posibile produse de anumiti compusi din apa uzata asupra proceselor biologice
din statiile de epurare pot fi prevazute prin folosirea urmatoarelor:
 Literatura si baze de date specifice (de ex. baza de dat e Iuclid - baza de dat e
internationala pentru substante chimice)
 Teste standard specifice ca de exemplu:
 ISO 8192 Calitatea apei
namolului activ

– Testul de i nhibitie asupra consumului de oxigen al

 ISO 9509 Calitatea apei – Test de toxicitate pentru evaluarea inhibitiei procesului
de nitrificare realizat de microorganismele din namolul activ
In evaluarea oricaror efecte negative, trebuie sa se tina seama si de dilutia descarcarilor de apa
uzata industriala in sistemul de canalizare.
Problemele cauzate de mirosurile neplacute produse de compusii volatili organici si anorganici
reprezinta un f enomen bine cunoscut. Sulfuri, mercaptan si metilsulfuri sunt cateva exemple de
compusi care produc un miros neplacut si care au fost identificati la statiile de epurare. Unele
descarcari industriale de substante volatile pot cauza astfel de probleme. Trebuie sa mentionam
faptul ca, multe dintre statiile de epurare din Europa au luat masuri specifice pentru a preveni
emisia in atmosfera a compusilor volatili. Aceste masuri includ dozarea chimica, acoperirea unor
sectiuni ale statiei, inclusiv ventilatie sau tratarea/purificarea aerului ventilat.
Coroziunea bazinelor din beton sau a echipamentului specific din statiile de epurare poate avea loc
in cazul in care compozitia apei uzate (de ex. nivelul sulfatului si clorurilor) favorizeaza procesul de
coroziune, iar bazinele de bet on si/sau echipamentele si conductele nu sunt proiectate pentru o
anume compozitie a apei uzate.
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Preluarea in sistemele de canalizare a apelor uzate provenite de la agenti economici industriali sau
de la alti utilizatori neracordati la retelele de distributie a apei se poate aproba numai in masura in
care capacitatea sistemelor nu es te depasita din punct de v edere hidraulic sau al incarcarii cu
substante impurificatoare si numai daca nu contin poluanti toxici sau care pot inhiba ori bloca
procesul de epurare.
La proiectarea sistemelorr de c analizare interna, in scopul prevenirii poluarii accidentare, se vor
avea in vedere urmatoarele:
 Bazinele pentru preluarea continutului unor instalatii, conductele in caz de avarii sau goliri
previzibile, sistemele si utilajele de recuperare si reintroducere in fluxul tehnologic, sau de
transport si depozitare, vor avea o capacitate suficienta
 Se vor amenaja spatii corespunzatoare pentru depozitarea intermediara a unor materii
prime, semifabricate sau produse care pot fi antrenate de vant sau precipitatii sau pe alte
cai, in retelele de canalizare sau in ape
 Se vor a menaja baraje, diguri, pereti etansi, fose, definitive sau provizorii, pentru
colectarea si limitarea raspandirii unor poluanti in incinta sau pe terenurile adiacente, dupa
caz
 Utilizarea unor materiale adecvate, rezistente la coroziune, uzura, socuri in instalatiile
tehnologice sau conexe, dupa caz
 Se vor realiza lucrari de intretinere, inclusiv etansare, a di gurilor stavilarelor, bazinelor,
caminelor, dupa caz;
 Vanele se vor marca clar, a pentru evitarea efectuarea unor manevre gresite.
In judetul Prahova, SC Hidro Prahova SA este O peratorul regional r esponsabil pentru
gestionarea sistemelor de canalizare din din orasele Campina, Azuga, Baicoi, Breaza, Busteni,
Comarnic, Plopeni, Sinaia, Urlati Valeni de M unte, Mizil si comunele Slanic, Izvoarele, Stefesti,
Banesti, A dunati Albesti Paleologu, Baltesti Gornet, Predeal Sarari si Teisani, Baltesti, Gornet,
Fantanele, Vadu Sapat, Gura Vadului, Jugureni, Dumbravesti, Sirna, Poienarii Burchii, Baba Ana,
Draganesti, Boldesti Gradistea, Podenii Noi, Apostolache, Salciile, Fulga, Alunis si Ciorani
SC Hidro Prahova este este responsabil pentru controlul descarcarii apelor uzate industriale si
sistemele de canalizare.
In prezent, in cadrul SC HIDRO PRAHOVA SA se realizeaza monitorizarea agentilor economici in
toate aglomerarile unde opereaza retele de canalizare, iar in aglomerarile unde nu exista inca
canalizare aceasta monitorizare va fi extinsa pe masura ce se vor realiza investitii noi de
canalizare si epurare a apelor uzate.
Monitorizarea agentilor economici la nivelul operatorului regional se realizeaza in cadrul
Compartimentului Monitorizare Calitate Apa din cadrul Departamentului Managementul Calitatii,
prin urmatoarele activitati:
 Identificarea agentilor economici si a activitatii desfasurate de acestia, precum si a
poluantilor rezultati in urma proceselor tehnologice;
 Notificarea agentilor economici cu privire la obligativitatea monitorizarii apelor uzate
deversate in reteaua de canalizare si a transmiterii lunare a buletinului de analiza emis
pentru proba de apa uzata;
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 Analiza, inregistrarea si arhivarea buletinelor de analiza transmise de agentii economici;
 Intocmirea graficului anual de m onitorizare a agentior economici de catre SC HIDRO
PRAHOVA SA si transmiterea acestuia in sucursale;
 Analiza, inregistrarea si ar hivarea buletinelor de analiza emise de laboratoarele SC
HIDRO PRAHOVA SA in urma monitorizarii de control, conform graficului de
monitorizare;
 Formalizarea notificarilor, a proceselor verbale de constatare a depasirilor admise ale
poluantilor in baza buletinelor de analiza trimise de agentii economici si a buletinelor de
analiza emise de laboratoarele SC HIDRO PRAHOVA SA si transmiterea acestora prin
posta catre agentii economici;
 Informarea coordonatorilor de sucursale si transmiterea notificarilor si/sau a proceselor
verbale prin posta electronica sau fax, in vederea emiterii facturilor.
Pentru agentii economici care au ca obiect de activitate vidanjarea operatorul regional realizeaza
monitorizarea prin:
 Incheierea unei Conventii speciale de deversare cu agentul economic;
 Inregistrarea lunara a volumelor deversate de vidanje;
 Analiza, indosarierea buletinelor de analiza transmise de agentul economic pentru apa
uzata vidanjata;
 Analiza, indosarierea buletinelor de analiza efectuate in laboratoarele SC HIDRO
PRAHOVA SA, ca urmare a verificarii de control a caracteristicilor apei uzate vidanjate;
 Formalizarea notificarilor, a proceselor verbale de c onstatare a depa sirilor admise
pentru poluanti (indicatori de calitate) in baza buletinelor trimise de agentii economici, a
buletinelor de analiza emise de laboratoarele SC HIDRO PRAHOVA SA si transmiterea
acestora prin posta egentilor economici;
 Transmiterea coordonatorilor de sucursale, prin posta electronica sau fax, a notificarilor
si/sau proceselor verbale formalizate, in vederea emiterii facturilor;
 Intocmire de acte aditionale in scopul actualizarii prevederilor Conventiei;
 Evidenta conventiilor, a actelor aditionale.
In cadrul SC Hidro Prahova a fost intocmit un Plan de monitorizare a agentilor economici industriali
potantiali poluatori.Pentru neconformitatile privind calitatea apeior uzate evacuate de catre agentii
economici constatate in urma monitorizarii se aplica penalitati pe baz a principiului „poluatorul
plateste”.
Pentru toti agentii economici industriali sunt monitorizati urmatorii indicatori de calitate: pH, MTS,
CBO5, CCO-Cr, azot amoniacal, azotati, azotiti, fosfor total, substante extractibile cu solventi
organici si detergenti sintetici biodegradabili. Pentru o parte dintre agentii industriali se
monitorizeaza si indicatorii de calitate Cr, Zn si Fe.
Unii dintre agentii economici prezinta frecvente depasiri ale limitelor maxime admisibile pentru
indicatorii de calitate ai apelor uzate descarcate in reteaua de canalizare. Pentru acestia, in urma
procesului de monitorizare efectuat de catre operatorul regional s-au aplicat penalitati.
De asemenea OR a demarat intocmirea bazei de date cu agentii economici industriali racordati la
retelele de canalizare gestionate.
In cadrul SC Prahova se afla in implementare Strategia privind managemntul apelor uzate
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industriale si Planul de actiuni aferent implementarii Strategiei.
Obiectivul principal al planului de ac tiune pentru monitorizarea descarcarilor de ape uzate
industriale este prevenirea oricaror descarcari ce ar putea afecta procesul de epurare si reducerea
sau eliminarea substantelor nocive sau care pot inhiba procesele de epur are, inainte de
descarcarea acestora in sistemele orasenesti de canalizare.
Acest obiectiv urmareste indeplinirea unui obiectiv mai important care vizeaza asigurarea
functionarii in conditii de siguranta si eficienta a statiilor de epurare orasenesti.
Planul de ac tiune pentru monitorizarea descarcarilor de ape uz ate industriale contine un set de
masuri necesare in vederea asigurarii unui management eficient al operatorului regional pentru
gestiunea acestor descarcari si realizarea unui nivel calitativ al managementului corespunzator
exigentelor de certificare.
2.8.2.2 Impactul asupra apelor de suprafata
Apele de s uprafata sunt preponderent afectate de dev ersarea de a pe uzate orasenesti si
industriale netratate sau tratate insuficient. Asa cum s-a descris in sectiunea precedenta,
majoritatea statiilor de epurare existente functioneaza cu randament foarte scazut.
Intrucat sistemele de aer are ale bazinelor de na mol activ nu functioneaza, procesele de t ratare
sunt reduse la sedimentarea suspensiilor solide.
Impactul evacuarii deversarilor de ape uz ate in corpurile de apa de s uprafata este dependent de
concentratie si de cantitatea totala de poluanti deversati si este cuantificat prin clasa de calitate a
apei, stabilita conform OM nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind calsificarea calitatii
apelor de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa.
Impactul negativ al deversarilor de ape uz ate neepurate asupra apelor curgatoare consta in
reducerea capacitatii de ut ilizare a ac estora pentru alti utilizatori din aval sau cresterea
considerabila a costurilor de potabilizare, dar in primul rand prin diminuarea capacitatii de
autopurificare a cursului receptor.
Se considera ca poluarea apelor de s uprafata, in special a l acurilor, va continua sa creasca in
conditiile colectarii si deversarii apelor uzate fara a fi preepurate si/sau epurate corespunzator.
Costurile de ecologizare a apei sunt atat de mari incat singura optiune ramane prevenirea poluarii
corpurilor de apa. Pentru aceasta se impune aplicarea unui management integrat de tratare a apei
si epurare a apei uzate pe arii geografice largi si pentru un numar cat mai mare de utilizatori.
Apa uzata industriala evacuata in ape de s uprafata trebuie sa fie tratata suficient pentru a preveni
efectele negative asupra receptorilor. Astfel, apele evacuate in receptori naturali trebuie sa
respecte indicatorii de calitate prevazuti de NTPA 001.
In UE, Directiva IPPC si Directiva cadru privind apa ofera un ghid pentru descarcarile de ape uzate
industriale in ape de s uprafata, folosind standardele de c alitate pentru apa, valorile limita pentru
emisii si conceptul de cea mai buna tehnologie disponibila (BAT).
Impactul de mediu al efluentului evacuat de la o statie de epurare asupra receptorului depinde de
proprietatile efluentului ca intreg. Statii de epurare de dimensiuni medii si mari trateaza un
amestec de ape uzate menajere si industriale, in timp ce majoritatea statiilor de dimensiuni mici,
trateaza numai ape uzate menajere.
Prin prisma utilizarii apelor de suprafata si subterane, impactul apelor uzate deversate (tratate sau
netratate) poate fi multiplu. Cele mai relevante impacturi sunt:
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 impact negativ asupra utilizarii surselor de suprafata / surselor subterane ca surse pentru
apa potabila;
 impact negativ asupra utilizarii surselor de suprafata / surselor subterane pentru irigari;
 reducerea gradului de utilizare a apelor de suprafata pentru pescuit;
 folosirea apei de suprafata / apei subterane pentru domenii industriale (apa de racire, apa
tehnologica, apa de spalare);
 impact negativ asupra utilizarii apelor de suprafata ca i zone de agrement in regiuni cu
importante concentrari de populatie;
 impact negativ general asupra ecosistemelor acvatice din cursurile de apa em isar care
necesita protective (situri natura 2000).
Problemele de calitate a apei provocate de deversarile de apa uz ata pot fi de ordin igienic, toxic,
fizic sau estetic.
Directiva cadru a apei emisa de U E vizeaza, printre altele, protectia apelor de s uprafata si
subterane si defineste cadrul obiectivelor de mediu. In special apele folosite ca surse de apa bruta
pentru producerea de apa potabila sunt subiect al definirii de standarde mai ridicate si al unui grad
mai sporit de protectie.
Pentru evaluarea impactului s-au luat in considerare urmatoarele categorii de risc:
 poluarea cu substante organice;
 poluarea cu nutrienti;
 poluarea cu substante periculoase;
 alterari hidromorfologice.
Poluarea cu subs tante organice:
poluarea cu substante organice se datoreaza
emisiilor/evacuarilor de ape uzate provenite de la sursele punctiforme si difuze, in special
aglomerarile umane, sursele industriale si agricole.
Lipsa sau insuficienta epurarii apelor uzate conduce la poluarea apelor de suprafata cu substante
organice, care odata ajunse in apele de suprafata incep sa se degradeze si sa consume oxigen.
Poluarea cu substante organice produce un impact semnificativ asupra ecosistemelor acvatice prin
schimbarea compozitiei speciilor, scaderea biodiversitatii speciilor, precum si reducerea populatiei
piscicole sau chiar mortalitate piscicola in contextul reducerii drastice a concentratiei de oxigen.
Poluarea cu nutrienti O alta problema importanta de gospodarirea apelor este poluarea cu
nutrienti (azot si fosfor).
Ca si in cazul substantelor organice, emisiile de nut rienti se datoreaza atat surselor punctiforme
(ape uzate urbane, industriale si agricole neepurate sau insuficient epurate), cat si surselor difuze
(in special, cele agricole: cresterea animalelor, utilizarea fertilizantilor).
Nutrientii conduc la eutrofizarea apelor (imbogatirea cu nutrienti si crestere algala excesiva), in
special a c orpurilor de apa s tagnante sau semi-stagnante (lacuri naturale si de ac umulare, rauri
putin adanci cu curgere lenta), ceea ce determina schimbarea compozitiei speciilor, scaderea
biodiversitatii speciilor, precum si reducerea utilizarii resurselor de apa (apa potabila, recreere,
etc.).
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Poluarea cu substante periculoase
Poluarea cu substante prioritare/prioritare periculoase se datoreaza evacuarilor de ape uzate din
surse punctiforme sau emisiilor din surse difuze ce contin poluanti nesintetici (metale grele) si/sau
poluanti sintetici (micropoluanti organici). Substantele periculoase produc toxicitate,persistenta si
bioacumulare in mediul acvatic.
Urmatorii compusi pot reduce calitatea efluentului:
 Compusii toxici pentru viata din mediul acvatic;
 Substante bioacumulatoare;
 Substante (potential toxice) care se biodegradeaza incet (in mediul natural).
Compusii toxici care nu sunt usor biodegradabili, ca de exemplu substante care nu sunt (suficient)
biodegradate in statia de epurare sau care nu s unt absorbite semnificativ in namolul activ, pot sa
provoace eco-toxicitate efluentului.
Biodegradabilitatea si/sau inlaturarea compusilor specifici in cadrul sistemelor pe baza de namol
activ poate fi estimata/prevazuta pe baza urmatoarelor surse/teste:
 Literatura si baze de date specifice
 Teste standard specifice, ca de exemplu:
 ISO 7827 Calitatea apei – Evaluarea in mediul apos a biodegradabilitatii aerobe ultime
a compusilor organici. Metoda prin analizarea carbonului organic dizolvat (COD)
carbon.
 ISO 7827 Calitatea apei – Determinarea eliminarii si a biodegradabilitatii compusilor
organici in mediul apos. Test de simulare cu namol activ.
Eco-toxicitatea apei uzate industriale epurate in statiile de epurare poate fi prevazuta pe baza
urmatoarelor surse/teste:
 Literatura si baze de date specifice
 Teste standard specifice, ca de exemplu:
 ISO 6341
Calitatea apei - Determinarea inhibitiei mobilitatii pentru Daphnia
magna Straus (Cladocera, Crustacea). Testul toxicitatii acute.
 ISO 1706
Calitatea apei - Determinarea substantelor cu toxicitate pe t ermen
lung pentru Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea).
 ISO 7346
Calitatea apei - Determinarea toxicitatii acute letale a s ubstantelor
pentru pestele de apa dulce [Brachydanio rerio Hamilton- Buchanan (Teleostei,
Cyprinidae)] - Partea 1: metoda statica; Partea 2: metoda semi statica; Partea 3:
metoda in flux.
 ISO 10229
Calitatea apei - Determinarea toxicitatii prelungite a s ubstantelor
pentru pestele de apa dulce. Metode de evaluare a ef ectelor substantelor asupra
cresterii pastravului
curcubeu (Oncorhynchus mykiss Walbaum (Teleostei,
Salmonidae).
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Testul de eco-toxicitate mentionat mai devreme trebuie realizat cu apa epurata aerob. Daca o
anume apa uzata industriala este testata trebuie sa se ia in considerare dilutia apei in sistemul de
canalizare.
Compusii bioacumulatori pot sa duca la concentratii sporite interne ale florei si faunei subacvatice,
concentratii care pot sa aiba efecte toxice cronice. Compusii bioacumulatori au un c oeficient inalt
de partitie apa-octanol (Kow). In clasificarea UE, un coeficient Kow ≥ 3 se foloseste pentru a stabili
criteriile pentru fenomenul potential de bioacumulare.
Compusii care se biodegradeaza usor sau deloc in mediul natural pot produce efecte negative
daca sunt toxici la concentratii mari sau daca ei provoaca alte efecte negative asupra mediului. Un
exemplu este acumularea de metale in zonele de sedimentare.
Substantele cu potential toxic mare pentru organismele acvatice sau care prezinta un risc inalt
pentru bioacumulare in mediul acvatic trebuie reduse cat se poate de mult. Descarcarea unor
astfel de compusi in sistemul de canalizare trebuie sa fie controlata prin reglementari adecvate.
Clasificarea privind compusii periculosi pentru mediu este prezentata in tabelul urmator:
Tabel 2-74 Clasificarea UE privind riscurile de mediu (Directiva 67/548/EC)

Indicatie
risc
N;R50
N;R50/53

Risc

Descriere

Foarte toxic pentru organismele
acvatice
Foarte toxic pentru organismele
acvatice. Poate cauza efecte
adverse pe termen lung pentru
mediul acvatic.

Toxicitate acvatica : LC/EC50 ≤ 1 mg/l

N;R51/53

Toxic pentru organismele acvatice.
Poate cauza efecte adverse pe
termen lung pentru mediul acvatic.

R52/53

Daunator pentru organismele
acvatice. Poate cauza efecte
adverse pe termen lung pentru
mediul acvatic.

R52

Daunator pentru organismele
acvatice. Poate cauza efecte
adverse pe termen lung pentru
mediul acvatic
Daunator pentru organismele
acvatice. Poate cauza efecte
adverse pe termen lung pentru
mediul acvatic

R53

Toxicitate acvatica: LC/EC50 ≤ 1 mg/l
Nu sunt usor biodegradabile sau au
bioacumulare log Kow ≥ 3 sau factor de
bioacumulare > 100
Toxicitate acvatica: 1 ≤ LC/EC50 ≤ 10 mg/l
Nu sunt usor biodegradabile sau au
bioacumulare log Kow ≥ 3 or factor de
bioacumulare > 100
Toxicitate acvatica: 10 ≤ LC/EC50 ≤ 100 mg/l
Nu sunt usor biodegradabile sau au
bioacumulare log Kow ≥ 3 or factor de
bioacumulare > 100
Alte dovezi stiintifice pentru potentiale riscuri
pentru mediul acvatic

Compusi cu solubilitate scazuta in apa in cazul
in care nu exista date despre toxicitate acuta cu
valori sub solubilitatea apei
Nu sunt usor biodegradabile sau au
bioacumulare log Pow ≥ 3

Sursa: data prelucrate de consultant
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Daca testele standard sau literatura/baza de date relevanta indica faptul ca substantele sunt usor
degradabile sau sunt inlaturate in cadrul unui sistem cu namol activ, descarcarea in reteaua de
canalizare devine mai putin periculoase. Gradul preconizat de eliminare in cadrul statiei de
epurare reprezinta o masura pentru reglementarea evacuarilor specifice in canalizare.
Presiuni hidromorfologice. Aceste presiuni influenteaza caracteristicile hidromorfologice
specifice apelor de suprafata si produc un impact asupra starii ecosistemelor acestora.
Constructiile hidrotehnice cu barare transversala (baraje, stavilare, praguri de fund) intrerup
conectivitatea longitudinala a raurilor cu efecte asupra regimului hidrologic, transportului de
sedimente, dar mai ales asupra migrarii biotei. Lucrarile in lungul raului (indiguirile, lucrari de
regularizare si consolidare maluri) intrerup conectivitatea laterala a corpurilor de apa cu luncile
inundabile si zonele de reproducere ce au ca rezultat deteriorarea starii.
Prelevarile si restitutiile semnificative au ef ecte asupra regimului hidrologic, dar si asupra biotei.
Astfel, impactul alterarilor hidromorfologice asupra starii corpurilor de apa s e poate exprima prin
afectarea migrarii speciilor de pesti migratori, declinul reproducerii naturale a populatiilor de pesti,
reducerea biodiversitatii si abundentei speciilor, precum si alterarea compozitiei populatiilor. Se
remarca insuficienta cunoastere si la nivel european a relatiei dintre presiunile hidromorfologice si
impactul acestora, de multe ori variatele tipuri de pr esiuni actioneaza sinergic, facand dificila
decelarea efectului fata de tipul de presiune.
2.8.2.3 Impactul asupra apelor subterane
Din analiza datelor obtinute in urma monitorizarii parametrilor fizico-chimici la forajele situate in
stratul freatic se observa ca cele mai multe depasiri ale valorilor de prag/standardelor de calitate sau inregistrat la indicatorii: azotati, azotiti - izolat, amoniu, cloruri, sulfati si cate o depasire la fosfati
si plumb (Pb).
In ceea ce priveste contaminarea apelor freatice cu azotati, depasiri ale concentratiei admise la
acest indicator s-au inregistrat pentru 181 foraje ceea ce reprezinta 14,38% din totalul forajelor
monitorizate.
Cauzele contaminarii acviferului freatic cu azotati sunt multiple si au un caracter cumulativ. Cele
doua surse majore ale contaminarii cu azotati sunt:
 spalarea permanenta a solului impregnat cu compusi cu azot proveniti din aplicarea
ingrasamintelor chimice pe unel e categorii de terenuri arabile, de c atre precipitatiile
atmosferice si apa de la irigatii,
 evacuarea de ape uzate incarcate cu azotati in apele de suprafata.
In zonele in care solul este afectat de aplicarea ingrasamintelor chimice, concentratiile azotatilor
se situeaza frecvent in jurul valorii de 100 mg NO3/l. De asemenea, se inregistreaza depasiri ale
standardului de calitate la azotati in forajele de control a pol uarii de pe pl atformele actuale ale
marilor combinate chimice, cat si ale fostelor combinate, dar aceste depasiri sunt in general locale,
intalnite preponderent in incinta sau in zonele limitrofe acestora, dar care pot constitui un pericol de
contaminare a ac viferelor din zona, avand in vedere caracterul hidrodinamic si conductivitatea
hidraulica a apei.
In anul 2012 cele mai mari concentratii de azotati s-au inregistrat pentru spatiul hidrografic Buzau
- Ialomita, pentru corpurile de apa ROIL12, ROIL13 si ROIL14.
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Dintre factorii poluatori majori care pot afecta calitatea apei subterane putem aminti: produse
chimice (ingrasaminte, pesticide) utilizate in agricultura care provoaca o pol uare difuza greu de
depistat si prevenit, deseuri menajere si deseuri rezultate din zootehnie, metale grele. De
asemenea calitatea apei subterane este afectata prin poluarea produsa ca urmare a nec orelarii
cresterii capacitatilor de productie in agricultura si a dezvoltarii urbane cu modernizarea lucrarilor
de canalizare si realizarea statiilor de epu rare, exploatarea necorespunzatoare a s tatiilor de
epurare existente, lipsa unui sistem organizat de colectare, depozitare si gestionare a deseurilor si
namolurilor de epurarea a apelor uzat urbane.
Poluarea freaticului este cel mai adesea un fenomen aproape ireversibil avand consecinte
importante asupra folosirii rezervei subterane la alimentarea cu apa i n scop potabil, depoluarea
surselor de apa din panza freatica fiind un proces foarte anevoios.
2.8.3

Managementul namolurilor si eliminarea acestuia

2.8.3.1 Situatia existenta a managementului namolurilor
In cadrul ariei de oper are a pr oiectului sunt cuprinse urmatoarele statii de epurare: Campina,
Plopeni, Sinaia, Breaza, Mizil, Urlati si Valenii de Munte.
In cele ce urmeaza se prezinta distinct si sumar date privind situatia prezenta a statiilor de epurare
mentionate mai sus. De asemenea sunt prezentate si date despre facilitatile/obiectele privind
tratarea/gestionarea namolului
1.

Statia de epurare Campina

Statia de Epurare Campina a fost construita intre anii 1960 -1965, ca treapta de t ratare mecanica,
pentru o capacitate de tratare de 47 l/s. In perioada anilor 1974 - 1975 capacitatea statiei a fost extinsa
pana la debitul de 150 l/s, cuprinzand si treapta de tratare biologica.
Statia de epurare mecano - biologica pentru ape menajere si tehnologice Campina
( Qcap = 150l/ s) este compusa din urmatoarele obiecte tehnologice principale:
- gratare;
- desnisipator;
- separatoare de grasimi;
- decantor primar;
- decantor secundar;
- bazin de aerare cu doua compartimente, prevazut cu aeratoare de suprafata;
- statie de pompare a namolului de recirculare;
- bazin de fermentare anaeroba;
- gazometru;
- platforme uscare namol.
Stabilizatorul de namol este un bazin din beton armat monolit cu dimensiunile in plan de 18.5 m x 8.50
m cu grosimea peretilor de 50 cm, prevazut la partea superioara cu o grinda de coronament de 50 x 45
m. Adancimea bazinului este de circa 4.0 m. Are doua platforme de acces acoperite cu elemente
prefabricate.
Platforma de namol are o lungime de 50.00 m si o latime de 45.0 m, adancimea fiind de 1.5 m. Sunt 8
paturi de uscare a namolului, separate intre ele prin panouri prefabricate din beton armat cu stalpisori
din 2.0 m in 2.0 m. In prezent platforma de namol nu este in functiune.
2.

Statia de epurare Plopeni

Statia de Epurare Plopeni a fost construita intre anii 1975 and 1980, cu treapta de tratare mecanica si
treapta de tratare biologica, pentru o capacitate de tratare de 56 l/s (debit pe timp ploios).
Obiectele existente din cadrul statiei de epurare Plopeni sunt:
1. Camera de gratare - cu actionare manuala;
2. Camera desnisipare – cu operare manuala;
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3. Separator de grasimi-cu operare manuala;
4. Decantoare primare-3buc.-tip Imhoff;
5 . Bazin de aerare echipat cu 4 buc. aeratoare de suprafata scoase din functiune;
6 . Decantoare secundare – 2 buc.- radiale;
7. Statie de pompare namol de recirculare si exces;
7. Paturi de uscare a namolului.
Structurile obiectelor tehnologice, ca si echipamentele hidromecanice se afla intr-o stare avansata de
uzura.
Platforma de namol are dimensiunile in plan de 18.00 x 36.00 m. In lungul platformei sunt amplasati
stalpisori din 2 in 2 m, pentru sustinerea conductelor.

3.

Statia de epurare Sinaia

Filiera de tratare a statiei de epurare existente este:

- Pretratare (camin de admisie si deversor de urgenta, gratare dese, deznisipator-separator de grasimi)
- Decantor primar;
- Bazine biologice;
- Decantoare secundare;
- Statie de pompare namol;
- Platforme de uscare a namolului.

Statia prezinta un grad avansat de uzura, iar eficienta tratarii este scazuta.
4.

Statia de epurare Breaza

Statia de epurare existenta este situata in localitatea Cornu de Sus. Statia de epurare a
fost executata in jurul anului 1970 si nu au fost realizate reparatii sau consolidari si stadiul
de degradare al obiectelor este avansat.
Amplasamentul existent nu permite extinderea suprafetei statiei de epurare.
Obiectele statiei de epu rare Breaza sunt: gratar + deznisipator, camin deversor, camin
distributie, platforma suflantante, separator de grasimi, decantor, gratar + deznisipator
vechi, decantor vechi, pavilion administrativ + laborator, decantor secundar, biofiltru,
camin eliberare namol – 4 buc, bazin aerare, statie pompe, platforme namol.
Platfoma de namol are dimensiunile in plan 30,00 m lungime si 16.0 m latime prevazuta
cu pereti despartitori din 10 i n 10 m. In prezent paltforma de namol este scoasa din
functiune.
5.

Statia de epurare Mizil

Statia de epurare mecano - biologica pentru ape menajere si tehnologice Mizil ( Qcap = 43 l/s) este
compusa din:
- treapta mecanica - gratar, deznisipator, debitmetru Parshall (nefunctional),
- separator de grasimi, decantoare primare Imhoff (4 buc, din care 2 in functiune);
- treapta biologica - bazin aerare, statie pompare namol, decantoare primare si decantoare
secundare (bazin stocare bicompartimentat cu 2 pompe tip ACV Dn 100 mm), pompe evacuare
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namol primar pe paturile de uscare (2xACV Dn 100 mm), pompe recirculare namol secundar
(2xACV Dn 100 mm), platforme de namol (4 buc) cu strat filtrant si drenaje S=800 mp.
6.

Statia de epurare Urlati

Statie de epurare Urlati (Q max = 32 l/s) mecano-biologica este formata din :
- gratar, desnisipator tangential, decantoare Imhoff (2 baterii de cite 2 decantoare fiecare, 2 x 2500
locuitori);
- bazin de aerare combinat cu decantor secundar;
- statie de pompare namol;
- platforma de uscare a namolului.
7.

Statia de epurare Valenii de Munte

Statia de epurare mecano - biologica pentru ape menajere si tehnologice Valenii de Munte (Qcap =
106 l/ s) este compusa din:
- gratare (unul rar, unul des);
- desnisipator 12 x 2 x 1,25m ;
- separator de grasimi 8,5 x 4,0 x 2,5 m;
- decantor primar si decantor secundar D = 25 m, H = 2,7 - 3,7 m
- bazin de aerare cu doua compartimente 24 x 14 m, prevazut cu instalatii de
aerare pneumatice;
- bazin de stabilizare namol 1,5 x 7,5 x 3,5 m ;
- statie de pompare a namolului din decantorul secundar si statie de pompare
namol stabilizat;
- platforme uscare namol 27,5 x 70,0 m (5 compartimente)
- statie clorinare automatizata.
Cu privire la cantitatile de namol rezultate de l a statiile de epur are se mentioneaza faptul ca in
prezent namolul rezultat de la treapta primara a statiilor de epurare reprezinta o cantitate
nesemnificativa raportata la namolul de la treapta biologica.
Pe viitor, dupa realizarea proiectului, avand in vedere cresterea capacitatilor statiilor de epurare,
modernizarii acestora si operarii din cadrul ariei proiectului se vor inregistra cantitati semnificative
la fiecare statie de epurare, dupa cum sunt prezentate in cadrul Anexei 9 – Cantitati de namol si
costuri de gestionare.
Tratarea namolului deshidratat de la statiile de epurare se va realiza in instalatiile de deshidratare
a namolului propuse la fiecare statie de epur are. Namolul deshidratat va fi automat evacuat din
unitatea de deshidratare printr-un sistem de transport al namolului deshidratat in zona de evacuare
a namolului. La fiecare statie de epurare va exista o z ona de s tocare temporara a na molului
deshidratat, prevazuta cu containere. Namolul deshidratat incarcat in containere va fii transportat
catre depozitare la depozitele de deseuri Boldesti – Scaeni si Valenii de Munte, functie de statia de
epurare.
2.8.3.2 Conformarea cu legislatia nationala si europeana
Directiva 86/278/CCE privind protectia mediului si iin special a solurilor, cand se utilizeaza
namoluri de l a statiile de epur are, a fost transpusã prin ordinul 334/2004 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind protectia mediului si iiin special a solurilor, caand se utilizeaza namolurile
de epurare iin agricultura. In conformitate cu acest ordin s-a verificat si monitorizat modul de
valorificare a potentialului agrochimic al namolurilor de epurare, prevenirea si reducerea efectelor
nocive asupra solurilor, apei si vegetatiei.
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Normativul pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epur area apelor uzate orasenesti –
„Partea a V -a: Prelucrarea namolurilor”, indicativ NP 118-06, contine elemente referitoare la
necesitatea prelucrarii namolurilor rezultate din statiile de epurare in vederea valorificarii sau
depozitarii acestora in conditii de siguranta si eficienta, precum si aspecte teoretice, tehnologice si
constructive ale obiectelor in care se realizeaza prelucrarea namolurilor. Prevederile acestui
normativ sunt conforme cu reglementarile privind protectia apelor din tarile Uniunii Europene
(Directiva nr. 91/271/CEE din 21 Mai 1991) si din tara noastra (NTPA 011/2005 si NTPA
001/2005).
Romania a transpus in totatiltate in legislatia nationala directivele UE privind deseurile si apa uzata
si namolurile provenite din epurarea apelor uzate, insa implementarea completa a multora dintre
masuri se va realiza in viitor.
In legislatia nationala problematica gestionarii namolurilor este reglementata prin:
-

Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

-

HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;

-

OM 757/2004 pentru aprobarea Normativului Tehnic privind depozitarea deseurilor;

-

OM nr. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in
special a solurilor cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura;

-

OM nr. 1182/1270/2005 pentru aprobarea Codului bunelor practici agricole.

-

OM nr 757/2004 pentru aprobarea Normativului Tehnic privind depozitarea;

-

OM nr. 242/2005 pentru aprobarea organizarii Sistemului national de monitoring integrat al
solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti
din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in
zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati si pentru aprobarea
Programului de organizare a S istemului national de m onitoring integrat al solului, de
supraveghere, control si decizii;

-

Ordinului 1552/2008 pentru aprobarea listei localitatilor pe j udete unde exista surse de
nitrati din activitati agricole;

-

Hotararea nr 964/2000 privind aprobarea P lanului de ac tiune pentru protectia apelor
impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole si a infiintarii Comisiei si a Grupului de sprijin
pentru aplicarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati;

-

OM nr 296/2005 pentru aprobarea Programului cadru de actiune tehnic pentru elaborarea
programelor de actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati.

Conform Art. 20 din Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, gestionarea deseurilor trebuie sa
se realizeze fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului, in special:
a) fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;
b) fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
c) fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
Legea stabileste masurile necesare pentru protectia mediului si a s anatatii populatiei, prin
prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea si gestionarea deseurilor si
prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor si cresterea eficientei folosirii acestora.
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Namolurile sunt prevazute in lista cuprinzand deseurile, prevazuta in HG nr 856/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare, avand codul 19 08 05 s i sunt considerate deseuri
nepericuloase.
HG nr. 188/2002, solicita epurarea apelor uzate inainte de dev ersarea in apele de s uprafata.
Nivelul de tratare va depinde de numarul de locuitori deserviti si de senzitivitatea emisarului care
primeste efluentul final. Implementarea acestor cerinte va duce la o crestere semnificativa a
productiei de namol in Romania. Directiva promoveaza de asemenea si folosirea benefica a
namolului in agricultura.
Codul Bunelor Practici din Agricultura descrie conditiile de utilizare a balegarului (si namolulului),
zonele de protectie din preajma cursurilor de apa (si a resurselor de apa) care trebuiesc tinute sub
observatie, conditiile pentru depozitarea balegarului si timpul potrivit pentru utilizarea acestuia pe
terenurile agricole.
OM nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a
solurilor cand se utilizeaza namoluri de epurare in agricultura are ca rol valorificarea potentialului
agrochimic al namolurilor de epur are, prevenirea si reducerea efectelor nocive asupra solurilor,
apelor, vegetatiei, animalelor si omului, astfel incat sa se asigure utilizarea corecta a acestora in
agricultura si prevede urmatoarele:
-

Stabileste valori in limita obligatorie pentru metalele grele (cadmiu, cupru, nichel, plumb,
zinc, mercur in namoluri si in sol. Utilizarea namolurilor trebuie interzisa cand concentratia
acestor metale in sol depaseste valorile limita;

-

Incurajeaza valorificarea namolurilor de epur are in agricultura cu conditia ca ele sa fie
utilizate in mod corect, tinand seama de f aptul ca utilizarea lor nu trebuie sa dauneze
calitatii solului si productiei agricole;

-

Limiteaza cantitatea de metale grele adaugate la solul cultivat, fie prin stabilirea unor
cantitati maxime ale aportului de namoluri utilizate pe an, fie avand grija ca valorile limita
ale concentratiei de m etale grele in namolurile utilizate sa nu depas easca valorile limita
pentru cantitatile de metale grele ce pot fi adaugate pe sol pe o medie de 10 ani;

-

Stabileste obligativitatea ca namolurile sa fie tratate inainte de a fi utilizate in agricultura.

-

Uilizarea namolurilor trebuie sa fie efectuata in conditii care garanteaza protectia solului,
apelor de suprafata si subterane;

-

Necesitatea controlarii calitatii namolurilor si solului.

Pentru implementarea Ordinului nr. 344/2004 sunt necesare urmatoarele activitati:
-

inventarierea cantitatilor de namoluri de epurare generate;

-

stabilirea metodelor de prelevare si analize chimice pentru namoluri si soluri in scopul
determinarii continutului de metale grele;

-

stabilirea tipurilor de namoluri care pot fi utilizate in agricultura;

-

stabilirea tipurilor de soluri pe care pot fi utilizate namolurile;

-

obligatiile producatorilor, si utilizatorilor de namoluri deepurare;

-

atributiile si raspunderile autoritatilor competente;

-

stabilirea tehnicilor de imprastiere cand namolul este folosit ca fertilizator;

-

stabilirea capacitatii alternative de eliminare a namolul contaminat;

-

stabilirea procedurilor de autorizare a imprastierii namolurilor pe soluri.
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OM nr 757/2004 pentru aprobarea Normativului Tehnic privind depozitarea stabileste ca
namolurile se depun i n depozitele de des euri numai amestecate cu deseurile menajere, in
proportiede 1:10. De asemenea, stabilesta ca namolul de la epurarea apelor uzate care
urmeazasa fie depozitat poate avea o umiditate de cel mult 65%.
Pentru a r educe stocarea deseurilor biodegradabile in depozite, Planul National de g estionare a
deseurilor stabileste anumite obiective ce trebuie atinse privind depozitarea deseurilor. In ceea ce
priveste namolul, obiectivul este acela de a a sigura, atunci cand este posibil, recuperarea si
refolosirea namolului ca fertilizator, in conformitate cu standardele UE (Directiva 86/278/CEE).
OM nr 242/2005 stabileste organizarea Sistemului national de m onitoring integrat al solului, de
supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole
si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential
vulnerabile la poluarea cu nitrati si aproba Programului de organizare a Sistemului national de
monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii
Sistemul national de monitoring integrat al solului va fi organizat si gestionat de Institutul National
de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului - ICPA Bucuresti.
ICPA va desfasura urmatoarele activitati specifice:
-

identifica si delimiteaza zonele vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati
dinsurse agricole impreuna cu AN „Apele Romane”;

-

gestioneaza reteaua de monitorizare, monitorizeaza concentratiile azotatilor si alti poluanti
din surse agricole, din sol si apele subterane;

-

intocmeste hartile cu zonele poluate, vulnerabile si potential vulnerabile;

-

stabileste managementul terenurilor agricole in zonele vulnerabile si potential vulnerabile si
stabileste masuri de limitare si combatere a poluarii solului, plantelor si apelor subterane si
de suprafata;

-

participa la elaborarea programelor de actiune pentru zonele vulnerabile.

Conform HG nr 964/2000, privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva
poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, limita pentru incarcarile cu ingrasamant organic
(azot), este de 170 K g azot/ha/an. Se pot face derogari de l a aceasta cantitate pentru primul
program de actiune pe 4 ani, cand se poate permite o norma specifica de 210 kg azot/ha/an.
OM nr 296/2005 pentru aprobarea programului cadru de actiune tehnic pentru elaborarea
programelor de ac tiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati i mpune, in functie de t ipul de
cultura, conditiile hidro-meteorologice si vulnerabilitatea naturala a z onei, o per ioada inchisa
maxima (in perioada 1 august - 1 februarie) si o perioada minima (1 august - 1 noiembrie), in care
nici un fel de ingrasamant organic cum ar fi balegarul animalier de consistenta solida, semilichida
sau lichida, asternutul de pasare, fractiunea lichida a namolului orasenesc, nu poate fi aplicat pe
terenurile care nu s unt fanete sau nu s unt semanate cu culturi de t oamna. Perioada inchisa
maxima, pentru terenurile aflate sub fanete sau culturi de t oamna este de la 1 septembrie la 1
februarie si minima de la 15 septembrie la 15 Noiembrie.
Pe solurile nisipoase sau inguste ingrasamintele organice de diferite tipuri cum ar fi balegarul
animalier in stare proaspata, resturile organice de l a asternuturile de pas are sau namolul
orasenesc maturat nu pot fi aplicate pe o perioada maxima: intre 1 septembrie si 1 februarie pe
fanete sau terenurile cultivate cu culturi de toamna, sau intre 1 august si 1 februarie pe terenurile
care nu sunt fanete sau nu sunt cultivate cu culturi de toamna.
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Planul Regional de Gestionare a Deseurilor (PRGD) Regiunea 8 Bucuresti Ilfov aprobat prin OM nr
1499/2006 isi propune, in ceea ce priveste namolurile provenite de la statiile de epurare,
urmatoarele tinte:
Tabel 2-75 Tinte PRGD privind namolul provenit din statiile de epurare:

Obiectiv principal PRGD: Gestionarea ecologica rationala a namolului provenit din epurarea apelor
uzate
Obiective secundare:
Promovarea utilizarii namolului necontaminat in agricultura

Incepand cu 2007

Deshidratarea si pretratarea in vederea coincinerarii in cuptoare de ciment
si incineratoare.

Incepand cu 2007

Promovarea utilizarii namolului necontaminat pentru reabilitarea
depozitelor ilegale de depozitare a deseurilor si ca material de etansare la
depozitele ecologice.

Incepand cu 2007

2.8.3.3 Impactul practicilor existente de management al namolurilor asupra mediului
In prezent in majoritatea statiilor de epurare din aria de operare a proiectului platformele de uscare
a namolului nu functioneaza sau prezinta un grad de uzura avansat care nu permite functionarea
corespunzatoare.
Din punct de vedere al managementului namolului rezultat, in prezent cantitatile de namol rezultate
sunt depozitate in cadrul celor doua depozite de deseuri conforme din judet.
O continuare a p racticii actuale privind gestionarea namolului rezultat de la statiile de epur are
implica un impact asupra factorilor de mediu. De asemenea continuarea gestionarii actuale a
cantitatilor de namol nu este in conformitate cu optiunile principale de valorificare/eliminare finala a
namolurilor, reglementate legal la nivel european si national.
In prezent namolul rezultat de la statiile de epurare nu indeplineste gradul de deshidratare acceptat
in cadrul depozitarii si conform legislatiei in vigoare, implicand un impact direct asupra factorilor de
mediu pe parcursul gestionarii si eliminarii.
Namolul deshidratat rezultat din cadrul statiilor de epurare trebuie sa prezinte un grad de
deshidratare corespunzator, cel putin 35% substanta uscata si trebuie stocat astfel incat sa nu
pericliteze stabilitatea depozitului de deseuri.
De asemenea mentinerea starii actuale a g estionarii namolului este de natura sa afecteze local
calitatea aerului prin emisiile atmosferice provenite de la namolul gestionat necorespunzator.
Avand in vedere stadiul actual al platformelor de uscare de la statiile de epurare, practica actuala a
stocarii cantitatilor de nam ol poate implica un i mpact asupra mediului ca urmare a unei stocarii
temporare necorespunzatoare. Astfel o stocare necorespunzatoare implica poluare asupra solului,
apei si aerului. De asemenea scurgerile accidentale ca urmare a unei stocari neadecvate
reprezinta un factor de poluare asupra factorilor de mediu.
Cu privire la transportul actual al cantitatilor de namol deshidratat, poate crea situatii de risc pentru
mediu si sanatatea populatiei datorita unei gestionari/manipulari necorespunzatoare, functie de
ruta de transport spre depozitare.
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De asemenea transportul actual al cantitatilor de namol rezultat de la statiile de epurare poate crea
probleme legate de zgomot, miros si trafic, de aceea namolul trebuie incarcat si acoperit in mod
corespunzator.
Cu privire la singura practica actuala de depozitare a namolului rezultat de la statiile de epurare
aceasta reprezinta o optiune pe termen scurt, iar din punct de vedere al ierarhizarii optiunilor de
gestionare propuse la nivel european reprezinta o varianta care trebuie diminuata in raport cu alte
optiuni posibile.
Cele mai importante probleme legate de depo zitarea namolului sunt: levigatul, care in cadrul
depozitelor de des euri este colectat si tratat pentru o el iminare sigura, gazul metan care are un
puternic efect de sera dar care poate fi colectat si ars sau folosit drept combustibil pentru
producerea de ene rgie; mirosul provenit din procesul de deg radare anaeroba (acizi grasi volatili
dau un miros caracteristic depozitelor de deseuri); praful si namolul (controlat de bunele practici de
functionare).

2.8.4

Ape uzate industriale

Apa uzata industriala rezultata de la agentii economici din cadrul ariei de operare a pr oiectului,
functie de activitatea desfasurata este evacuata in direct retelele de canalizare ale localitatilor sau
preepurata/epurata si efluentul deversat in emisar.
Pentru agentii economici din aria de oper are a proiectului care descarca direct in retelele de
canalizare se identifica riscul descarcarilor necontrolate ce pot implica un impact semnificativ
asupra retelei de canalizare sau statiei de epurare dupa cum urmeaza:
-

degradarea retelei de canalizare prin coroziune;

-

neconformitati ale capacitatii hidraulice a sistemului de canalizare;

-

periclitarea procesului de tehnologic in statiile de epurare prin aportul de substante toxice,
care sunt inhibitori ai procesului de epurare;

-

o calitate necorespunzatoare a namolului rezultat din statiile de epurare, ceea ce poate
impiedica utilizarea namolului in agricultura/silvicultara.

Pentru a evita si reduce riscul unor astfel de situatii trebuie respectate cerintele legislative privind
descarcarea apelor uzate industriale in reteaua de c analizare sau in emisar pentru statiile de
epurare.
In prezent majoritatea agentilor economici principali din aria de operare, circa 90%, descarca apele
uzate in retelele de canalizare ale localitatilor.
In acest caz apelor uzate care nu indeplinesc cerintele legale privind NTPA 002/2005 conform HG
352/2005 privind evacuarea in reteaua de c analizare poate reprezenta un impact asupra tratarii
biologice a apelor uzate
In sensul celor mentionate mai sus, in cadrul Autorizatiilor de m ediu sunt prevazute conditii de
evacuare si monitorizare a apelor uzate in conformitate cu NTPA 001/NTPA 002/2005 conform HG
352/2005, functie de varianta gestionarii apelor uzate, statie de epurare cu descarcare in emisar
sau descarcare direct in reteaua de canalizare.
Pentru conformarea cu HG 352/2005, functie de activitatea desfasurata, agentii economici trebuie
sa realizeze o preepurare inainte de deversarea in reteaua de canalizare.
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De asemenea avand in vedere “principiul poluatorul plateste” se recomanda preeepurarea apelor
uzate de catre agentii economici cu activitati tehnologice cu impact asupra calitatii apelor uzate, cu
precadere in cazul activitatilor industriale/tehnologice etc.
Principalele ramuri industriale din cadrul judetului Prahova sunt:
-

industria extractiva, de prelucrare si transport a titeiului si produselor petroliere;
industria prelucratoare;
industria chimica;
industria mecanica;
industria materialelor de constructive;
prelucrarea lemnului, hartiei si sticlei,
comertul;
industria extractiva (carbune, sare, nisip);
industria metalurgica etc.

In cadrul ariei de operarea a proiectului, circa 13% din agentii economici principali detin dotari de
preepurare si 10% detin statii de epurare.
Principalii emisari pentru statiile de epur are sunt: Raul Prahova, paraul Azuga. Raul
Doftana.Paraul Bughea.
Tabel 2-76 Structura apelor uzate evacuate în 2012 in judetul Prahova
Centralizatorul volumelor de ape uzate evacuate pe activitati economice – 2012
Activitate
economica

Volume evacuate (mii mc/an)

NU necesita
epurare

Necesita epurare

NU se epureaza

Total
volume
evacuat
e

Se epureaza
NU se epureaza
corespunzator

Total volume ce
necesita epurare

Se epureaza
corespunzator

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

-

-

-

-

26.350

100

-

-

26.350

100.00

26.35

Administratie
publica
Alte activitati

-

-

0.480

0.17

73.553

25.999

208.961

73.84

282.994

100.00

282.994

Captare si
prelucrare apa
pt. alimentare

-

-

964.119

3.88

2366.851

9.52

21536.433

86.61

24867

100.00

24867

Comert si
servicii pentru
populatie

-

-

-

-

16.586

61.76

10.270

38.24

26.856

100.00

26.856

Comunicatii

-

-

-

-

1.152

100

-

-

1.152

100

1.152

Constructii

-

-

-

-

8.796

100

-

-

8.796

100

8.796
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Centralizatorul volumelor de ape uzate evacuate pe activitati economice – 2012
Activitate
economica

Volume evacuate (mii mc/an)

NU necesita
epurare

Necesita epurare

NU se epureaza

Total
volume
evacuat
e

Se epureaza
NU se epureaza
corespunzator

Total volume ce
necesita epurare

Se epureaza
corespunzator

Energie
electrica si
termica

248.71

27.89

-

-

-

-

643.013

100

643.013

72.08

891.723

Industrie
alimentara

51.533

8.62

-

-

541.67

99.16

4.59

0.84

546.26

91.0

597.793

Industrie
extractiva

-

-

-

-

-

-

21.886

100

21.886

100

21.886

Industrie
metalurgica +
c-tii de masini

-

-

-

-

132.126

60.13

87.593

39.87

219.719

100

219.719

Invatamant si
sanatate

-

-

-

-

117.712

100

-

-

117.712

100

117.712

89.169

0.99

-

-

5722.881

64.35

3170.202

35.65

8893.083

99

8982.25
2

Prelucrari
chimice
TOTAL

389,412

964,599

9007,677

25682,948

35655,224

36044,6
36

Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu in anul 2012 – APM Prahova

In anul 2012 nu s-au inregistrat poluari accidentale in sub-bazinul Prahova.
Tabel 2-77 Tabel centralizator privind evaluarea starii ecologice / potentialului ecologic si starii
chimice pentru raurile Prahova, Doftana, Bughea, 2011

Pagina 202

Lungime
Corp
KM

Stare ecologica

Potential ecologic

Nutrienti (Ntotal,N-NO3, N-NO2,
N-NH4, P-PO4, Ptotal)

Conditii de oxigenare (oxigen
dizolvat, CBO5, CCO-Cr)

Denumire corp de apa

Cursul de apa

Nr.
Crt
Stare
ecologice
buna

Stare
ecologice
moderata

B

TOTAL

M

RAURI MONITORIZATE
1

PRAHOVA

PRAHOVA_IZV._CF.
VALEA
REA_SI_AFLUENTII

B

B

21

B

21

2

PRAHOVA

PRAHOVA_CF. VALEA
REA_AV. CF. IZVORUL
DORULUI

M

B

5

B

5

3

PRAHOVA

PRAHOVA_AV.
IZVORUL.DORULUI_C
F. DOFTANA

B

M

31

B

31

4

PRAHOVA

PRAHOVA_CF.
DOFTANA_NEDELEA

M

B

16

B

16

5

PRAHOVA

PRAHOVA_NEDELEA_
ARICESTII RAHTIVANI

M

M

5

B

5

6

PRAHOVA

PRAHOVA_ARICESTII
RAHTIVANI_CF.
IALOMITA

M

M

74

B

74

7

DOFTANA

DOFTANA_IZV._CF.
NEAGRA_SI_AFLUEN
TII

B

B

12

B

12

8

DOFTANA

DOFTANA_AC.
PALTINU_CF.
PRAHOVA

B

B

20

B

20

RAURI NEMONITORIZATE
9

DOFTANA

DOFTANA_CF.
NEAGRA_AC.
PALTINU

B

B

15

B

15

10

BUGHEA

BUGHEA

M

FB

18

B

18

Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu in anul 2011 – APM Prahova

*Legenda: Stare ecologica: FB= foarte buna; B= buna; M= moderata; S= slaba si P= proasta – pt
rauri natural si lacuri natural.
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Din cele prezentate in tabelul de m ai sus rezulta ca starea emisarilor statiilor de epur are de l a
agentii economici din aria de operare a proiectului este una buna.
De asemenea conform Raportului privind starea factorilor de mediu de l a APM Prahova in anul
2012 nu s-au inregistrat poluari accidentale in sub-bazinul Prahova.

2.8.4.1 Analiza situatiei existente in aria Proiectului privind apele uzate industriale
deversate
1. Alimentare cu apa
Dintr-un total de 206 Autorizatiile de mediu puse la dispozitie de c atre APM Prahova, 55% din
agentii economici principali din aria proiectului au contract de alimentare cu apa incheiat direct cu
SC Hidro Prahova SA.
In acest caz alimentarea cu apa se face din reteaua de distributie cu apa potabila a localitatii unde
este amplasat agentul economic.
In majoritatea Autorizatiiilor de mediu analizate nu se mentioneaza debitul de al imentare cu apa,
date despre racord, conditii sau alte date specifice.
Pentru restul de 45 % din agentii economici analizati, se intalnesc mai multe situatii privind
alimentarea cu apa:
-

detin contracte de alimentare cu apa cu diversi operatori;
detin contracte de comodat ori contracte de inchiriere teren prin care sunt puse la dispozitie
si utilitatile necesare de catre proprietarul terenului;
fac parte din parcuri industriale si au i ncheiat contract de al imentare cu apa di rect cu
agentul economic principal al parcului industrial;
au ca sursa de alimentare foraj de alimentare cu apa, un exemplu in acest caz este S.C.
SUINPROD – PH S.R.L. Breaza - alimentarea cu apa se realizeaza din 2 surse altenative:
reteaua de alimentare cu apa a localitatii si foraj de alimentare cu apa in incinta.

2. Canalizare
In cazul apei uzate circa 55% din cei 206 de principali operatori economici (analizati pana i n
prezent) detin contracte de furnizare alimentare cu apa si canalizare direct cu operatorul SC Hidro
Prahova SA, descarcand apa u zata direct in reteaua de c analizare a localitatii de c are apartine
agentul economic.
Pentru restul agentilor economici, circa 45%, se intalnesc mai multe situatii privind colectarea si
descarcarea apei uzata menajera/industriala:
-

-

in bazine betonate vidanjabile de catre diversi operatori autorizati;
pentru agentii economici din parcuri industriale descarcarea apelor uzate se realizeaza in
retele interne de canalizare principale ale parcului industrial (care apartin agentului
economic principal);
detin statii de epurare/preepurare si descarca efluentul direct in emisar.

3. Dotari de epurare/preepurare ape uzate industriale si menajere
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O parte din agentii economici principali analizati, circa 45 de ag enti economici, insemnand un
procent de 22% din total analizat, detin dotari de epurare/preepurare.
Din cei circa 45 de agenti economici care detin dotari de epurare/pre-epurare, 20 (circa 10% din
total agenti economici analizati) detin statii de epurare apa uzata si 25 (circa 13% din total agenti
economici analizati) detin dotari de pre-epurare.
In tabelul urmator se prezinta un sumar al celor 20 de agenti economici ce detin statii de epurare
apa uzata.
Tabel 2-78 Agenti economici ce detin statii de epurare apa uzata
Nr.
Crt.

Denumire agent
economic

Localitate

Statii de epurare apa uzata

1

CRAMELE HALEWOOD

Azuga

Micro statie epurare mecano-biologica de tip monobloc

2

SPITALUL DE
ORTOPEDIE SI
TRAUMATOLOGIE
AZUGA

Azuga

Statie de epurare (2 decantoare cu etaj Imhoff si bazin de contact
in care se face dezinfectare continua cu solutie de var cloros

3

SC BERE AZUGA SA

Azuga

Bazin de colectare si omogenizare in incinta fabricii vechi.
Statie de epurare mecano-chimica-biologica de capacitate 25 l/s compusa
din:
Epurare mecano-chimica - decantor primar longitudinal (coagulare cu var)
Epurare biologica : treapta I - 3 bazine aerare si decantoare secundare,
treapta II- bazin aerare, decantor secundar, stabilizator de namol, statii de
pompare apa si namol, statie de suflante, platforma de uscare a namolului

4

SC ROMAQUA GROUP
SA BORSEC

Busteni

Menajer: statie de epurare automata cu namol activ si oxidare completa,
compus din 6 rezervoare cu fibra de sticla (sistem universal ORM), cu un
debit constant de 45 mc/zi
Descarca in raul Prahova
Tehnologic: statie de epurarea cu capacitatea de 350 mc/zi compusa din
bazin, statie de pompare echipata cu 2 pompe de 15 mc/h, filtru, bazin de
omogenizare, bazin sedimentare finala, echipamente auxiliare.
Descarca in raul Prahova.

5

SC DUCATI ENERGIA
ROMANIA SA

Busteni

Menajer: statie de epurare automata cu namol activ si oxidare completa,
compus din 3 rezervoare cilindrice din rasini poliesterice (sistem universal
ORM), : un rezervor de acumulare si egalizare debite, un rezervor de
oxidare/fermentare aeroba si un rezervor de oxidare/sedimentare si
recirculare namol
Descarca in raul Prahova

6

SC REINVEST IN
FUTURE BUSINESS
STOCKS SRL

Busteni

Statia de epurare se compune din: statie pomapare ape uzate, instalatie
sitare rotativa, bazin flotatie, suflanta aerare, separator de grasimi,
selector, bazin omogenizare, bazin denitrificare, bazin de nitrificare, bazin
de sedimentare, bazin stocare namol secundar, bazin stocare namol
primar, platforma deshidratare namol.
Capacitate maxima a statiei de epurare este de 80 mc/zi.
Descarca in raul Prahova

7

SC IMO INVEST TOTAL
SRL

Busteni

SEAU monobloc

8

SC FRIGOSAL PROD

Baicoi

microstatie de epurare tip STAINLESS CLEANER SC 12
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Nr.
Crt.

Denumire agent
economic

Localitate

Statii de epurare apa uzata

SRL
9

SC SHAHAR ISROM
VEGETABLES SRL

Baicoi

microstatie de epurare tip STAINLESS CLEANER SC 12

10

SC EMON ELECTRIC
SA

Baicoi

SEAU TIP BIOSYSTEM compusa din tanc septic subterna cu capacitate
de 12 mc cu 2 compartimente.

11

SC CAMERON
ROMANIA SA

Campina

Statie epurare ape uzate Q ev zi max = 224 mc/zi (2,59 l/s), Qev zi med =
196 mc/zi (2,27 l/s)

12

SC RAFINARIA STEAUA
ROMANA SA

Campina

Da

13

SC UZINA MECANICA
PLOPENI SA

Plopeni

14

SC ANA & CORNEL Mizil

Mizil

SEAU

15

SC MFA MIZIL SA

Mizil

Statie epurare uzinala formata dintr-un decantor cu 5 compartimente
prevazute cu sicane.

16

SC DETERGENTI SA Urlati

Urlati

SEAU-epurare mecanica,fizico-chimica (Flo) si biologica (Biomar)
Debit max=150 mc/zi.

17

COOPERATIVA
AGRICOLA "VIA
DOMNULUI"

Urlati

Ministatie de epurare tip Criber SBR cu caracteristicile: capacitate de
epurare 65-90LE, volum apa uzata 11,3 - 16,9 mc/zi, putere instalata 950
W

18

SC PRAHOVA
INDUSTRIAL PARC SA

Valenii de
Munte

2 Statii de epurare mecano-biologice tip Resetilovs, compuse din gratar,
denisipator, rezervor de sedimentare primara, pompa pentru mixare si
pomapresedimente, rezervor de acumulare - stabilizare sedimente,
dispozitiv de magnetizare, compresor, rezervor de aerare multicameral,
instalatie de dezinfectare cu raze ultraviolete.
Statia de epurare care preia apele uzate de la Santierul I are in dotare si
instalatie de pretratare cu polielectrolit.
Statia de epurare care preia apele uzate de la santierul I are capacitate
de 90 mc/zi.
Statia de epurare care preia apele uzate de la santierul II are capacitate
de 45 mc/zi.

19

SC TYMBARK MASPEX
ROMANIA SRL

Valenii de
Munte

Statie de epurare compusa din: camera cu gratar, separator de grasimi,
statie de preparare a solutiei de coagulant (lapte cu var), decantor cu
etaj, statie de clorinare, bazin de contact cu clorul gazos, statie de
pompare pentru namol, batal de namol.

SEAU a orasului Plopeni
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Nr.
Crt.

Denumire agent
economic

20

FORJA NEPTUN SRL

Localitate
Baicoi

Statii de epurare apa uzata
SEAU mecano - biologica tip BIO CLEANER tip BC 100, ingropata pentru
100 l.e.
SEAU este compusa din: cos pentru retinere material grosier, bazin de
denitrificare si de aerare, decantor secundar, suflanta de aer si pompa
pentru recircularea namolului.
Capacitatea SEAU 15 mc/zi

Principalii emisari sunt raurile: raul Prahova, paraul Azuga, raul Doftana.
In tabelul urmator sunt prezentati agentii economici care detin dotari de preepurare.
Tabel 2-79 Agenti economici ce detin dotari de preepurare ape uzata
Nr.
Crt.

Denumire agent
economic

Localitate

Dotari de preepurare apa uzata

1

SC WEATHERFORD
INTERNATIONAL
EASTERN EUROPE
SRL

Campina

Decantor si separator de produse petroliere

2

SC WEATHERFORD
INTERNATIONAL
EASTERN EUROPE
SRL

Campina

Separator de nisip cu debit 1,5-2 l/s;
Separator de hidrocarburi cu capacitatea 8 l/s.

3

SC MATERO-AMA
SRL

Campina

Bazin decantor cu 2 trepte

4

SC NEPTUN SA

Campina

Statie de neutralizare ape uzate (de la atelierul de acoperiri metalice)
Statia este prevazuta cu dozarea automata a reactivilor (acid sulfuric,
soda caustica, metabisulfit de sodiu) si inregistrator de pH cu deversare
automata a apelor tratate in reteaua de canalizare din interiorul atelier de
acoperiri metalice

5

SC ROMPETROL
WELL SERVICES SA

Campina

Decantor betonat cu S=14mp si separator de produse petroliere
Haba metalica de 2mc cu rol predecantor pt apa utilizata la spalarea
sculelor

6

SC UZINA
CONCORDIA SA

Campina

Bazin betonat de colectare
Bazin betonat pentru corectie pH
Decantor vertical V=28 mc.

7

SC ELCA SA

Campina

Instalatii: bazin cu gratare si site, bazin de egalizare si aerare, bazin
pentru decantare, statie de pompare ape uzate, echipata cu 2 pompe, Q
= 50 mc/h

8

SC EDILCONST SA

Campina

Doua decantoare
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Nr.
Crt.

Denumire agent
economic

Localitate

Dotari de preepurare apa uzata

9

SC COFIND SRL

Campina

Instalatia de neutralizare cuprinde urmatoarele echipamente:
- Instalatie de reducere a cromului
-Colectoare ape acide-alcaline
-Instalatie de neutralizare
-Instalatie de floculare si decantor sedimentare cu fund conic
-Filtru presa, pompa namol pentru alimentare filtru
-Tratare finala
-Monitorizare
-Pompe circulatie lichide

10

SC
ELECTROMONTAJ
SA

Campina

Statia de neutralizare cuprinde: bazin de colectare - tratare ape acide cu
V= 35,3 mc, bazin de colectare - tratare ape acide cu V= 82,3 mc,
bazin de neutralizare-aerare cu V=103 mc, bazin de predecantare cu
V=110 mc, bazin de decantare cu V=280 mc.
Bazinele sunt hidroizolate in exterior si placate antiacid in interior.

11

OMV PETROM -ICPT
-Campina

Campina

Decantor

12

SC PIETTA GLASS
WORKING SRL

Valenii de
Munte

Bazin decantor, statie purificare/filtrare ape.

13

SC CONCRIS
CONSTRUCT SRL
INCOMPLETA

Valenii de
Munte

Bazin decantor compartimentat

14

S.C. BETON
CONSTRUCT GRUP
S.R.L

Busteni

Decantor-separator cu 2 compartimente V = 20 mc, dotat cu reciclator

15

SC AEDIFICIA
CARPATI SA
BUCURESTI
SUCURSALA
BUSTENI

Busteni

Bazin decantor betonat cu V=72 mc, pentru retinerea suspensiilor.
Fosa betonata V= 40 mc.

16

SC BEMATI CONS
SRL

Busteni

Bazin decantor pentru retinerea suspensiilor minerale;
Bazin betonat vidanjabil

17

SC OMV-PETROM DIVIZIA EPS BAICOI
4

Baicoi

Decantor, separator de produse petroliere

18

SC EURO GRUP DG
TRANSPORT SRL

Baicoi

Decantor

19

SC CONPET SA

Baicoi

Pt apa uzata menajera: fosa septica DINOPAC V dotata cu 3
camere(decantare, fermentatie anaeroba, fermentatie aeroba) cu
capacitatea de 5mc;
Pt apa de la bateria de cazane: 2 fose septice cu 3 compartimente
V=6,75 mc;
Pt apa de zacamant: 2 bazine colectoare K1 si K2 cu V=25 mc fiecare.

20

SC ORTEL SERV
TUR SR

Baicoi

Separator de hidrocaburi bicompartimentat
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Nr.
Crt.

Denumire agent
economic

Localitate

Dotari de preepurare apa uzata

21

SC PRIVACONS SRL

Sinaia

Bazin decantor

22

SC HIDROJET SA

Breaza

Statia de neutralizare aferenta centrului de profit 5300 se compune din: 2
abzine de colectare a solutiilor uzate cu capacitate de 1 mc fiecare,
rezervoare pentru depozitarea reactivilor (acid si soda), 2 bazine de
neutralizare de 5,5 mc fiecare, separator-decantor de namol cu V = 16
mc, separator de produse petroliere pentru apele pluviale din zona
depozitului de carburanti.

23

SC DOMENIILE
DEALU MARE SA

Urlati

Bazin betonat vidanjabil V=25 mc
Bazin betonat vidanjabil V=50 mc

24

SC ELVILA SA
BUCURESTI Sucursala de
productie - Punct de
lucru Relaxa Mizil

Mizil

Decantoare, separatoare de suspensii

25

SC DUTCH TRADING
INTERNATIONAL
SRL

Mizil

Bazin cu suprafata 1661 mp si adancime 4 m, unde se decanteaza
dejectiile grosiere.
Bazin de 490 mp si adancime de 3 m cu rol de a retine suspensiile

In Autorizatiile de Mediu, dupa caz, in functie de specificul activitatii desfasurate si in conformitate
cu cerintele exprimate in Autorizatiile de G ospodarire a ap elor, se impun urmatoarele conditii
pentru evacuare apa uzata industriala:
-

-

-

respectarea valorilor limita de incarcare a apelor uzate industriale si menajere, conform
NTPA 001/2005, urmarind inprincipal urmatorii indicatori: pH 6,5-8,5, CCO-Cr - 125 mg/l,
CBO5 - 25mg/l, substante extractibile cu solventi organici 20 mg/l, detergenti sintetici - 0,5
mg/l, azot total 15 mg/l, fosfor total 2 mg/l,sulfati 600 mg/l, cloruri 500 mg/l , reziduu fix 2000 mg/l;
respectarea valorilor limita de incarcare a apelor uzate industriale si menajere, conform
NTPA 002/2005: pH 6,5-8,5, crom total 1,5 mg/dmc, zinc 1,0 mg/dmc, crom hexavalent 0,2
mg/dmc, cupru 0,2 mg/dmc, nichel 1 mg/dmc, fosfor total 5 mg/dmc, sulfat 600 mg/dmc,
materii in suspensie 350 mg/dmc;
respectarea valorilor limita maxime admisibile conform anexei la contractele de furnizare
incheiate cu SC Hidro Prahova SA.

Principalii emisari sunt raurile: raul Prahova, paraul Azuga.
Frecventa de monitorizare impusa prin autorizatiile de mediu, pentru apele uzate industriale este
lunara (ex., uzina Mecanica Plopeni, Fibec Metal Glass SA Campina, Uzina Concordia Campina,
SC DOMENIILE DEALU MARE SA Urlati, SC DETERGENTI SA Urlati), semestrial (Weatherford,
Duoterm Campina, Electroutilaj SA Campina, SC Nac Industrii Plopeni, SPITALUL ORASENESC
SINAIA, SC ROOL CHIM SRL Baicoi, SPITALUL ORASENESC BAICOI, SC CONPET SA Baicoi,
SC CAMEXIP SA Baicoi, Spitalul orasenesc "Sfanta Filofteia" Mizil), trimestrial (Fabrica de
ansamble confectii constructii Campina, SC Tymbark Maspex Romania Valenii de Munte, SC Imo
Invest Total Busteni, SC AEDIFICIA CARPATI SA BUCURESTI SUCURSALA BUSTENI, FORJA
NEPTUN Baicoi, ZINCELECTRO SRL Baicoi, SPITALUL ORASENESC SINAIA, SC ANA &
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CORNEL SRL Mizil, SC MFA SA MIZIL), anual (Remat Prahova Campina, Neptun SA Campina,
Rompetrol Well Services Campina, Elto Campina, Confind Campina, Cameron Campina, Pietta
Glass Working Valenii de Munte, Tanex Valenii de Munte, Smart Valenii de Munte, SC BEMATI
CONS SRL Busteni, SC VAL OIL GASPROD SRL Baicoi, SC SALSI SA Sinaia, SC AUTO-RO
IMPORT - EXPORT SRL Sinaia, PLASTIPAK SRL Urlati, SC ELVILA SA BUCURESTI - Sucursala
de productie - Punct de lucru Relaxa Mizil, SC BUDUREASCA SRL Mizil) sau conform solicitarilor
exprimate de proprietarii SEAU sau prin contractele incheiate cu firmele care asigura evacuarea
apelor uzate.
Uneori, acesta frecventa poate fi mai stricta, de ex., in cazul Uzinei mecanice din Plopeni s-a
solicitat monitorizarea din 2 in 2 ore la iesirea din statia de neutralizare sau bilunar pentru SC Bere
Azuga SA.
Indicatorii din lista Indicatorilor de s ubstante prioritare/prioritar periculoase s e monitorizeaza o
data pe semestru, de catre un laborator acreditat, atat pentru apele evacuate in statia de epurare
a orasului cat si pentru apele pluviale, in cazul Uzinei mecanice Plopeni.
4. Dotari de epurare/preepurare ape pluviale
Evacuarea apelor uzate pluviale s e face preponderent in reteaua de c analizare a l ocalitatii sau
direct in emisar, 10 agenti economici detin dotari de epur are/preepurare pentru apele pluviale,
ceea ce inseamna un procent de circa 5%, din totalul de 206 agenti economici analizati.
In tabelul urmator se prezinta agentii economici care dispun de dotari de preepurare pentru apa
pluviala.
Tabel 2-80 Agenti economici ce detin dotari de preepurare pentru apa pluviala

Nr.
Crt.

Denumire agent economic

Localitate

Dotari de preepurare ape pluviale

1

SC WEATHERFORD
INTERNATIONAL EASTERN
EUROPE SRL

Campina

Decantor si separator de produse
petroliere

2

SC NAC INDUSTRII SRL

Plopeni

3 separatoare de produse petroliere
pentru apele pluviale din zona parcului
de rezervoare

3

SC TYMBARK MASPEX
ROMANIA SRL

Valenii de Munte

2 Separatoare de hidrocarburi

4

SC ROMAQUA GROUP SA
BORSEC

Busteni

Separator de hidrocarburi cu un grad
de epurare de 40% pentru CBO5, 50%
pentru suspensii si 95% pentru
produse extractibile.

5

SC DUCATI ENERGIA ROMANIA
SA

Busteni

Separator de hidrocarburi tip TTM
MIRI OAM 21-3 M
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Nr.
Crt.

Denumire agent economic

Localitate

Dotari de preepurare ape pluviale

6

SC IMO INVEST TOTAL SRL

Busteni

Statie de preepurare - separator de
hidrocarburi cu filtru coalescent ETKSG 200 pentru ape meteorice
impurificate ce necesita preepurare
Colector de canalizare ape pluviale
impurificate din PVC, cu Dn 110/200
mm.

7

FORJA NEPTUN SRL

Baicoi

Decantor de 180 mc sau separator de
ulei/hidrocarburi local .
Decantor+bazin de retentie cu V=400
mc.

8

SC AUTO-RO IMPORT - EXPORT
SRL

Sinaia

Separator de produse petroliere

9

SC HIDROJET SA

Breaza

Separator de produse petroliere pentru
apele pluviale din zona depozitului de
carburanti.

10

PLASTIPAK SRL

Urlati

Separator de hidrocarburi

In Autorizatiile de Mediu, dupa caz, functie de specificul activitatii desfasurate, in conformitate cu
cerintele exprimate in Autorizatiile de Gospodarire a apelor, se impun urmatoarele conditii pentru
evacuare apa pluviala:
-

-

-

respectarea valorilor limita de incarcare a apelor uzate pluviale, conform NTPA 001/2005,
urmarind inprincipal urmatorii indicatori: pH 6,5-8,5, CCO-Cr - 125 mg/l, CBO5 - 25mg/l,
substante extractibile cu solventi organici 20 mg/l, detergenti sintetici - 0,5 mg/l, azot total
15 mg/l, fosfor total 2 mg/l,sulfati 600 mg/l, cloruri 500 mg/l , reziduu fix - 2000 mg/l;
respectarea valorilor limita de incarcare a apelor uzate industriale si menajere, conform
NTPA 002/2005: pH = 6.5 -8.5, CCOCr = 500 mgO
₂/dm³,
detergenti = 25 gO
,₂/dm³,
Azot substa
Amoniacal = 30 mg /dm³;
respectarea indicatorilor de calitate a apei prevazuti in autorizatia de gospodarire a apelor.

In Anexa 8 la prezentul Master Plan sunt prezentate centralizat principalele date si informatii
rezultate din analiza a peste 200 de Autorizatii de mediu emise de catre A.P.M. Prahova pentru
principalii agenti economici aflati in aria Proiectului.
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3.
3.1

INFRASTRUCTURA EXISTENTA
ABSTRACT

Capitolul furnizeaza informatii referitoare la situatia infrastructurii de apa s i apa uz ata in aria din
cadrul proiectului la momentul vizitelor in zona facute de ec hipa Consultantilor in perioada
Decembrie 2012 – Noiembrie 2013. In timpul acestor vizite pe t eren, echipa a vizitat toate
componentele infrastructurii si a solicitat sa fie insotita de reprezentantii companiilor de apa s au/si
ai autoritatilor locale pentru a obt ine informatii specifice referitoare la vechimea componentelor,
instalatiilor, a c onditiei echipamentelor, uzura fizica si morala, probleme/dificultati intalnite de
personalul operativ, programe de i nvestitii si intretinere, programe de d ezvoltare, fie in etapa de
proiectare sau in curs de executie etc.
Pentru o privire de ansamblu unitara a infrastructurii si dat fiind faptul ca documentul este destinat
folosirii de catre autoritatile judetene si companiile regionale de apa, sunt prezentate informatii
rezumate pentru fiecare localitate, impartite pe principalele componente ale infrastructurii.
Concluziile bazate pe vizitele in teren facute de Consultant in fiecare comunitate inclusa in aria din
cadrul proiectului, proiectele de i nvestitii, fie ele finalizate sau in curs, puse la dispozitia
Consultantului si discutiile cu entitatile relevante (autoritati locale, companii de apa, Apele
Romane) arata acoperirea cu infrastructura in aria din cadrul proiectului, situatia actuala si
principalele deficiente.

3.2

DISPONIBILITATEA INFORMATIILOR

Informatiile necesare la nivel de Judet si proiectele existente au fost puse in mare parte la
dispozitia Consultantului. De asemenea, la cerere, Companiile de Apa locale, Administratia
Nationala “Apele Romane” – Directia Apelor Buzau - Ialomita, Agentia pentru Protectia Mediului
Prahova, Directia Judeteana de S tatistica Prahova au f urnizat informatii specifice solicitate de
catre Consultant.
Majoritatea reprezentantilor administratiei publice locale au aratat un grad sporit de interes si de
sustinere a ec hipei Consortiului pentru acest proiect. Au fost furnizate informatii nu num ai din
partea reprezentantilor oficiali ai judetului, ci si din partea primarilor comunitatilor relativ mici.
Echipa Consultantului a colectat date in timpul vizitelor pe teren si prin intermediul chestionarelor
transmise si completate de catre Autoritatile Locale si Operatori ai sistemelelor de alimentare cu
apa si canalizare, diferentiate in functie de dotarile existente si institutia careia i-au fost solicitate
(Consiliul Judetean, Consiliile Locale, Operatori apa-canal). De asemenea, au fost colectate
Planurile Urbanistice Generale (acolo unde au existat si/sau au fost actualizate) si proiecte anterior
efectuate, aflate in diferite faze de proiectare.
Au fost efectuate mai multe vizite in judet ce au avut ca scop o colectare eficienta si profesionista a
datelor necesare elaborarii acestui Master Plan. In cadrul acestor deplasari au fost vizitate
localitatile componente ale judetului si au avut loc intalniri cu primarii.
Avand in vedere complexitatea si importanta realizarii unui Master Plan cat mai coerent pentru un
orizont de timp pana in anul 2042, autoritatile locale au constientizat relevanta furnizarii unor date
conforme situatiei actuale la nivel de j udet si astfel au r aspuns prompt solicitarilor echipei de
consultanta. O parte dintre informatii au f ost furnizate pe s uport electronic ceea ce a f acilitat
transpunerea si prelucrarea lor in documentul final.
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3.3

INFRASTRUCTURA EXISTENTA DE APA SI APA UZATA PE LOCALITATI

3.3.1

Municipiul Ploiesti

Municipiul Ploiești este unul din orașele mari ale României, reședință a județului Prahova, fiind
situat la 60 km nord de București, pe coordonatele de 25°2'48" longitudine estică și 44°56'24"
latitudine nordică. Suprafața actuală a Ploieștiului este de aproape 60 km². Se învecinează la nord
cu comuna Blejoi, la sud cu comunele Bărcănești și Brazi, la vest cu comuna Târgșoru Vechi, la
est cu comuna Bucov. Municipiul Ploiești se găsește în apropierea regiunii viticole Dealul MareValea Călugărească și are acces direct la Valea Prahovei, cea mai importantă zonă de turism alpin
din România.
Ploieștiul este un important nod de transport, situându-se pe drumurile care leagă capitala
București de Transilvania și Moldova.
Este supranumit „capitala aurului negru”, orașul fiind vechi centru al industriei petroliere, având
patru rafinării și alte industrii legate de această ramură (construcții de mașini, echipamente
electrice, întreținere).
3.3.1.1 Infrastructura de apa
Sistem de alimentare cu apa:
Municipiul Ploiesti este alimentat din doua surse principale:
1. Apa de suprafata din Raurile Doftana si Teleajen prin intermediul sistemului de transport al
apei de la ESZ (conducta principala de la Movila Vulpii);
2. Surse de apa subterana (fronturi de captare) localizate in jurul orasului:
-

Frontul de captare Crangul lui Bot;

-

Frontul de captare Nord-Est;

-

Frontul de captare Nord-Vest.

Ambele surse pot oferi suficienta apa pent ru a ac operi toate necesitatile orasului, conferind
siguranta si securitate sistemului. In conditii normale, apa cu care este alimentat orasul provine din
surse subterane.
Captarea apei:
1. Captari apa de suprafata (sistemul de transport al apei al ESZ);
2. Captari apa subterana:
a) Frontul de captare Crangul lui Bot:
-

Total 9 foraje, din care 8 in operare si unul in conservare;
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-

Perioada de construire: 1903 - 1984;

-

Adancime: 55 m - 100 m sub nivelul solului;

-

Capacitate: aproximativ 170 l/s;

-

Calitatea apei este buna, desi trebuie remarcata prezenta nitratilor la valoarea
standard (36 mg/l).

b) Frontul de captare Ploiesti Nord- Vest:
-

Total 12 foraje, toate in operare;

-

Perioada de construire: 1964 - 1967;

-

Adancime: 60 - 88 m sub nivelul solului;

-

Capacitate: aproximativ 130 l/s.

c) Frontul de captare Ploiesti Nord-Est:
-

Total 20 foraje, din care 15 in operare si 5 in conservare;

-

Perioada de construire: 1965 - 1987;

-

Adancime: 75 - 145 m sub nivelul solului;

-

Capacitate: aproximativ 365 l/s;

Uzina de tratare a apei:
1. Apa de suprafata din Doftana si Teleajen este tratata in Uzinele de apa Voila si Valenii de
Munte ale ESZ.
2. Apa din surse subterane, extrasa din foraje, este dezinfectata folosind clor gazos.
Conducte principale, rezervoare, statii de pompare si retea de distributie:
Apa de l a fronturile de captare este furnizata in reteaua de di stributie prin intermediul unei
conducte de transport de 16 km. In plus, sistemul de alimentare cu apa cuprinde:
a) doua statii de pompare:
-

“23 August”, 2 980 m³/h;

-

“Nord Gageni”, 1 100 m³/h.

b) facilitati de inmagazinare principale:
-

Crangul lui Bot (capacitate totala: 10 000 m³);

-

Ploiesti Nord-Vest (capacitate totala: 45 000 m³, un rezervor 10 000 m³ scos
din operare);

-

Ploiesti Nord-Est (capacitate totala: 10 000 m³);

-

Capacitatea de inmagazinare acopera si rezerva pentru stingerea
incendiilor.

c) Retea de distributie, aproximativ 400 km:
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-

Tronson realizat din azbociment: 67 km;

-

Bransamente case: 21 548;

-

Populatie conectata: estimativ 185 000 locuitori (aproximativ 80%);

Practici de monitorizare si contorizare:
Apa produsa si intrarile in sistem sunt suficient masurate cu debitmetre ultrasonice. Rata de
acoperire a contorizarii consumului este de aproape 100 %.
3.3.1.2 Infrastructura de apa uzata
Reteaua de canalizare oraseneasca. Descrierea situatiei existente:
Reteaua a fost proiectata si executata de Lindley la inceputul secolului 20 si a fost apoi extinsa o
data cu dezvoltarea Municipiului Ploiesti.
Apele de c analizare colectate de pe s uprafata municipiului Ploiesti (menajere, industriale si
meteorice) sunt transportate la statia de ep urare existenta prin doua c olectoare principale
denumite CI si CII. Debitul de ape meteorice de pe suprafata orasului, conform PUG este de 33
mc/s.
Intreaga retea de canalizare functioneaza gravitational.
Colectorul C I preia zonele estice si nord-estice ale orasului. Capacitatea teoretica de transport in
sectiunea finala este de 6.8 mc/s. Pe traseul colectorului sunt amplasate sase (6) deversoare
laterale care permit descarcarea pe timp de ploaie a apelor ce depasesc 5 debite orare maxime
(grad de dilutie 1/5) in paraul Dambu.
Suprafata de scurgere aferenta este de 1 933 ha.
Colectorul C I I a fost construit in perioada 1966-1967 si preia zonele vestice si sud-vestice ale
orasului, iar capacitatea teoretica de t ransport in sectiunea finala este de 4,4 mc/s si o c amera
deversoare (D0) este amplasata in amonte de statia de epurare, inainte de jonctiunea cu
Colectorul C I.
Cartierul Ploiesti Nord are un sistem separativ de canalizare care colecteaza apa uzata menajera
de la blocuri ce au 4 – 10 nivele. Reteaua de ape uzate menajere se descarca in colectorul unitar
amplasat pe strada Gageni. Acelasi colector primeste si apele uzate menajere de la Intex Paulet si
Spitalul Judetean.
Reteaua meteorica acopera in intregime Cartierul Ploiesti Nord inclusiv Bulevardul Republicii si
strada Gageni si a fost initial proiectata sa descarce apele de ploaie in paraul Dambu amonte de
Depoul de Tramvaie.
Colectorul IV preia zona industriala Ploiesti Est (ape uzate industriale) si descarca in Colectorul I.
Cartierul Bereasca (partial) si Campusul Invatamant Sud sunt prevazute de asemeni cu sistem de
canalizare separativ.
De-a lungul anilor cea mai mare parte a retelei de canalizare meteorice a devenit o retea de tip
unitar necontrolata. Este de notat ca interconectarea necontrolata a unor colectoare transportand
ape uzate menajere/industriale la colectoarele meteorice permite in cateva puncte descarcarea
continua a apelor uzate in paraul Dambu pe timp uscat.
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Reteaua de canalizare ape uzate industriale. Situatia existenta
Platforma Industriala Petrochimica Vega amplasata in zona de nord-est are un sistem independent
de canalizare de t ip combinat (unitar). Apa uzata colectata este transportata de un c olector
principal ce traverseaza orasul, in paralel cu canalizarea municipala existenta, catre Statia de
Epurare Industriala localizata in Corlatesti langa Statia de Epurare Oraseneasca.
Acest colector este deteriorat si corodat datorita aciditatii ridicate a apelor uzate industriale
transportate, fiind un factor de contaminare activ a retelei orasenesti.
Statia de Epurare Industriala are o capacitate de circa 1 450 – 2 300 mc/h si trateaza apele uzate
evacuate de la Rafinaria Astra, 9 Mai, Vega si Rafinariile Petrotel. De asemeni aici sunt tratati si
efluentii de la Statia de spalare vagoane – cisterna Ghighiu si Fabrica de Tevi ITLPP Teleajen.
Platforma Industriala Ploiesti Est – Teleajen cuprinde Uzina de r eparatii, B.J. A.T.M, I.C.V. A si
Baza de Productie si are un sistem de canalizare separativ.
Apele uzate pe timp uscat sunt preluate intr-un colector de 400 mm si transportate la Colectorul C I
amonte de Statia de Epurare a orasului Ploiesti.
Apele uzate meteorice sunt descarcate in paraul Dambu in amonte de Statia de Epurare
Oraseneasca prin intermediul unui colector clopot 2 400/1 520 mm.
Exista si unitati industriale (Fabrica de betoane si Uzina metalurgica Dacia) care descarca apele
uzate direct in paraul Dambu.
Intreaga retea de canalizare a municipiului Ploiesti are o lungime de 293,3 km, fiind formata din
colectoare principale, colectoare secundare si retea de colectare, aceasta fiind aratata in tabelul
urmator:
Tip

Lungime (km)

Colectoare principale

12,0

Colectoare secundare

26,0

Retea de colectoare

255,3

TOTAL

293,3

Adancimea de pozare a colectoarelor variaza intre 1,5 si 7 m.
Statia de epurare. Situatia existenta.
Statia de epurare existenta este amplasata in zona de Sud - Est a municipiului Ploiesti intre paraul
Dambu si un canal artificial, care incepe din dreptul statiei de epurare si se varsa in paraul Dambu
imediat amonte de podul C.F. Ploiesti – Urziceni.
Aceasta a fost proiectata pentru un debit Quz. zi max. = 1.200 l/s pe timp uscat si pe timp de ploaie
2 x Quz. orar max. = 3.400 l/s.
Statia de epurare existenta dispune pe linia de epurare a apei uzate numai de treapta mecanica,
iar pe l inia de t ratare a namolului fermentare anaeroba si deshidratare pe platforme de us care.
Suprafata de teren ocupata de actuala statie de epurare este de cca. 6,5 ha.
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Intrucat dupa unirea celor doua colectoare principale C1 si C2 nu exista un deversor final pentru
dilutia 1/2, debitele ce intra in statia de epurare nu pot fi limitate, pe timp de ploaie, la 2 x Quz. orar
max. (3.400 l/s), pentru care a fost dimensionata statia de epurare.
Statia de epurare existenta este compusa din urmatoarele obiecte:
a.

Pe linia de epurare a apei:











b.





c.

Camera de intersectie a celor doua colectoare principale C1 si C2;
Deversor lateral, care asigura pe timp de ploaie dirijarea apelor spre
decantoarele primare DP3 si DP4 (pe timp uscat functioneaza numai
decantoarele primare DP1 si DP2);
Constructia gratarelor rare si dese;
Deznisipator orizontal longitudinal cu sectiune transversala trapezoidala;
Canal de masura debit de tip PARSHALL;
Doua camere de distributie a apei la decantoarele primare (cate o camera
pentru doua decantoare primare);
Decantoare primare orizontale radiale cu D = 30 m (4 buc.);
Gura de varsare a apelor epurate mecanic in canalul de ocolire, acesta
deversand in Dambu;
Canale si conducte de legatura intre obiectele tehnologice componente ale
statiei de tratare.
Pe linia de tratare a namolului:
Statia de pompare namol primar;
Rezervoare de fermentare a namolului (2 buc. x 1.500 mc);
Platforme de uscare a namolului (1,2 ha.);
Rezervor de stocare biogaz (1 x 500 mc).
Utilitati:

Pavilion de exploatare;

Centrala Termica;

Post de transformare 20 / 0,4 kV;

Drumuri, alei si platforme;

Dig de aparare impotriva inundatiilor a statiei de epurare.
Paraul Dambu, care este emisarul pentru apele epurate, se varsa in raul Teleajen, asa incat orice
poluare din apele uzate poate crea prejudicii importante pentru populatia din zona si pentru mediul
inconjurator.


Debite de ape uzate
Debitele de apa uzata intrate si evacuate in statia de epurare provin de la:



Populatia municipiului Ploiesti;
Institutii publice si comert;

Industriile racordate la reteaua de apa a municipiului si cu surse proprii de alimentare cu apa.
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3.3.2

Municipiul Campina

Câmpina este un municipiu din județul Prahova, Muntenia, România. În 2011 avea o populație de
32.935 locuitori.
Amplasat într-un adevărat amfiteatru natural, municipiul Câmpina este situat pe Valea Prahovei și
este înconjurat de trei râuri (Câmpinița, Doftana, Prahova), care au modelat terasa Câmpina.
3.3.2.1 Infrastructura de apa
Campina este alimentata din 2 sisteme:
1. Sistemul Paltinu:
- Sursa de apa: acumularea Paltinu (racord la aductiunea de la Paltinu spre Movila Vulpii
- Qs = 200 l/s.
- SP care pompeaza direct in retea
- Retea distributie existenta
2. Sistemul Voila:
- Sursa de apa: lacul de acumulare Voila
- Statia de tratare Voila
- SP amplasata in incinta statiei de tratare
- Conducta aductiune
- Gospodaria apa: - Rez. 2x5000 mc+2000 mc
- SCL (statie clorare)
Retea distributie existent, cca. 123,56 km.
3.3.2.2 Infrastructura de apa uzata
Reteaua de canalizare existenta este executata in sistem divizor si are o lungime totala de 49,9
km. Apele uzate menajere si cele industriale sunt colectate si transportate catre statia de epurare,
iar apele pluviale se evacueaza in raul Prahova prin 3 guri de evacuare si in paraul Doftana prin 2
guri de evacuare.
Statia de epurare este amplasata pe malul stang al raului Prahova, la cca. 500 m in amonte de
varsarea paraului Doftana in raul Prahova si este pravazuta cu treapta mecanica si biologica. Ca
urmare a structurilor vechi ale acesteia, statia este complet depasita.
In prezent, prin POS1, se deruleaza investitii in cadrul contractului de lucrari CL8 – “EXTINDERE
RETEA DE CANALIZARE IN ORASELE CAMPINA, BANESTI SI VALENII DE MUNTE, JUD.
PRAHOVA” care cuprinde lucrarile:
 extinderea retelei de canalizare menajera cu conducte din CV Dn250mm si Dn 300 mm,
Ltot = 26.721 m,
 reabilitarea retelei de canalizare menajera cu conducte din CV Dn300mm÷Dn400mm, cu
conducte din PVC SN8 cu diametrul Dn 500 m si din PAFSIN SN10000 Dn 600 m m,
Ltot = 2.113 m,
 pomparea apelor uzate cu ajutorul a 16 statii de pompare apa uzata,
 conductele de refulare au lungimea totala de 3867 m.
 Camine de vizitare/intersectie;
 Preluarea racordurilor de la consumatori.
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Tot prin POS 1 se deruleaza lucrari de reabilitare si extindere statie de epurare Campina pentru
51.250LE in cadrul contractului de l ucrari CL2 – “REABILITARE SI EXTINDERE SEAU IN
ORASELE CAMPINA SI PLOPENI, JUD. PRAHOVA". Aceasta statie de epurare preia si apele
uzate din localitatea Banesti.
3.3.3

Orasul Azuga

Orasul Azuga se afla in extremitatea de nor d-vest a j udetului, in zona montana, la confluenta
Prahovei cu raul Azuga. Teritoriul administrativ este traversat de D N 1 si linia de c ale ferata
Ploiesti – Brasov.
Numarul de locuitori ai orasului era de 4.440 in anul 2011, la recensamant.
3.3.3.1 Infrastructura de apa
Orasul Azuga beneficiaza de un s istem centralizat de a limentare cu apa c are se bazeaza pe
exploatarea apei de suprafata din paraul Azuga si din subteran, din trei izvoare - captarea Valea
Grecului.
Apa captata din paraul Azuga este tratata in statia de tratare Azuga, amplasata la intrarea dinspre
est in localitate, statie care a fost reabilitata in anul 2008 prin programul SAMTID. Statia de tratare
are un debit maxim de 250 l/s. Captarea din paraul Azuga a fost reabilitata in anul 2008 cu fonduri
asigurate de CJ Prahova.
Apa captata si tratata in statia Azuga este utilizata preponderent pentru alimentarea cu apa a
orasului Azuga, dar si pentru alimentarea oraselor Busteni si Sinaia.
Dupa tratare, apa potabila este inmagazinata in incinta statiei de tratare intr-un rezervor cu V = 750
mc pentru Azuga si un altul cu V = 550 mc pentru orasele Busteni si Sinaia.
Pentru orasul Azuga mai exista un rezervor cu V = 600 mc, rezervorul Parc, amplasat la nord de
zona centrala a l ocalitatii Azuga, pe un dr um forestier ce pleaca din strada Parcului. Rezervorul
Parc este alimentat din statia de tratare Azuga si din captarea Valea Grecului.
Prin POS 1 se afla in derulare proiectul CL1 – „Reabilitare si extindere Statii de epurare apa uzata
in Orasele Sinaia, Breaza – Statii de tratare apa potabila in Orasele Comarnic si Sinaia, Judetul
Prahova, Sector 4 - Statii de c lorare: Cravata Rosie, Calea Codrului – Sinaia, Fierastrau, Gura
Diham – Busteni, Rezervor Parc – Azuga, judetul Prahova” prin care s-au prevazut lucrari de
reabilitare si extindere aferente amplasamentelorului G ospodariei de ap a Parc Azuga. In cadrul
acestui proiect s-au prevazut lucrari de reabilitare a rezervorului de 600 m c si o s tatie de clorare
pentru acest amplasament.
3.3.3.2 Infrastructura de apa uzata
In orasul Azuga sistemul de canalizare este operat de Hidro Prahova.
Caracteristicile sistemului de colectare a apelor uzate:
- tip retea canalizare: sistem mixt;
- lungime retea: lungimea totală a retelei de canalizare este de 16,6 km;
- populatie conectata: in prezent 3.945 locuitori sunt racordati la reteaua de canalizare;
- racorduri: reteaua de canalizare existentă dispune de 918 racorduri.
Prin POS 1 se afla in executie:
extindere retea canalizare 4,56 km
colector canalizare Azuga – Busteni – Sinaia cu lungimea de 7,65 km
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3.3.4

Orasul Baicoi

Băicoi este un oraș din județul Prahova. În afara localității reședință a orașului, orașul cuprinde și
localitățile Dâmbu, Liliești, Schela, Tufeni și Țintea.
Orașul Băicoi este situat în mijlocul județului Prahova pe următoarele coordonate: 45,02 grade
latitudine nordică și 25,52 grade longitudine estica, la distanța de 20 km nord de Ploiești, respectiv
16 km sud de Câmpina, la un nivel mediu de 250 m deasupra mării. Înălțimea maximă (406 metri),
raportată la nivelul mării, se atinge pe Dealul Țintea. Orașul se întinde pe o lungime de 17 km (de
la intrarea în Tufeni dinspre Mislea până la ieșirea spre Găgeni - Canton). Este dezvoltat practic
de-a lungul arterei principale (Strada Republicii), din care pleacă mai multe străzi, care depășesc
foarte rar lungimea de 2-3 km.
Orașul este străbătut, prin zona sa de sud-vest, în afara localităților, de șoseaua națională DN1,
care leagă Ploieștiul de Brașov. Accesul din această șosea către localitățile orașului se face prin
șoselele județene DJ100F (care parcurge orașul de la vest la est, ducând către Plopeni) și DJ215
(care duce mai departe spre Scorțeni. Din DJ100F, în nord-vestul județului, pornește și șoseaua
DJ100E, care duce către Scorțeni, Telega, Câmpina și mai departe spre valea Proviței.
3.3.4.1 Infrastructura de apa
Sistemul existent de alimentare cu apa ce deserveste in prezent orasul Baicoi este compus din:
-

-

Sursa de apa:
- racord la aductiunea Dn 800 mm de la Valenii de Munte spre rezervoarele
Movila Vulpii.
- racord la aductiunea Dn1000mm de la Paltinu spre rezervoarele Movila
Vulpii.
- Puturi forate pentru cartierul Tufeni
Conducte aductiune cca. 2,4 km
Conducte transport cca. 7,5 km
Gospodarii apa: - GA. Baicoi: - Rez. 1000 mc
- SP
- GA. Gageni: - Rez. 50 mc
-

SP

- GA. Tufeni: - put forat
- Rez. 100 mc
-

SP

- REZ. Livede 5800 mc
- REZ. Tintea 500 mc
-

Retea distributie existenta cca. 102,4 km , din care reabilitata cca. 17,9 km.
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Cele trei puncte principale de al imentare cu apa, SP Baicoi, SP Canton – Gageni si frontul de
captare Tufeni, sunt contaminate cu bacterii. In vederea conformarii calitatii apei cu standardele
europene s-a impus prevederea in aceste puncte a unor statii de clorare.
Prin POS 1 se afla in derulare un proiect prin care au fost prevazute si statii de clorinare in Baicoi,
astfel:




Statie de clorinare Baicoi, Q = 139 l/s;
Statie de clorinare Gageni, Q = 27 l/s;
Statie de clorinare Tufeni, Q= 4 l/s.

3.3.4.2 Infrastructura de apa uzata
In ceea ce priveste sistemul de canalizare, orasul Baicoi dispune de urmatoarele lucrari:
-

Retea de canalizare executata in sistem unitar cu lungimea de cca. 11,28 km, alcatuita din
conducte de beton, cu diametre de 250 mm - 400 mm

-

Statie de epurare mecano-biologica cu o capacitate proiectata de 27 l/s care deverseaza
apele epurate in paraul Dambu.

Sistemul existent de colectare a apelor uzate nu acopera necesarul localitatii, iar statia de epurare
este complet depasita ca tehnologie si din punct de vedere structural.
In prezent, prin POS1, se deruleaza investitii in cadrul contractului de lucrari CL9 – “EXTINDERE
RETEA DE CANALIZARE SI COLECTOR IN ORASELE BAICOI, URLATI SI PLOPENI, JUD.
PRAHOVA” care cuprinde lucrarile:
•

Extindere retea de canalizare Baicoi




•

extinderea retelei de canalizare menajera cu conducte din PVC Dn250mm –
Dn 500mm, Ltot = 59869 m,
Camine de vizitare/intersectie;
Racorduri la consumatori pe extindere retea de canalizare menajera;

Statii de pompare apa uzata Baicoi

pomparea apelor uzate cu ajutorul a 13 statii de pompare apa uzata,
lungimea totala a conductelor de refulare fiind de 7238 m.
 Statia de pompare SPAU12 este cuplata cu un bazin de acumulare a apelor
uzate de cca. 1250 mc care sa permita regularizarea debitelor transmise
catre statia de epurare Plopeni
Apele uzate sunt pompate in sistemul de c analizare al orasului Plopeni si ajung in statia de
epurare a acestui oras.


3.3.5 Orasul Boldesti-Scaeni
Boldești-Scăeni este un oraș industrial-agrar din județul Prahova, la 11 km nord de m unicipiul
Ploiești, in zona de contact a Subcarpatilor de Curbura cu Campia Romana. Are o populație de
11.137 locuitori, repartizată în două localități, Boldești-Scăeni (o localitate urbană formată din
cartierele Boldești, Scăeni și Balaca) și localitatea Seciu.
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Vecinii orasului Boldesti - Scaeni sunt:
-

la Sud - localitatea Pleasa;

-

la Nord - localitatea Podenii Vechi;

-

la Est - localitatea Plopu;

-

la Vest - localitatea Lipanesti.

3.3.5.1 Infrastructura de apa
Sistemul de alimentare cu apa al orasului Boldesti - Scaeni cuprinde:
Captarea apei
Orasul Boldesti - Scaeni dispune de surse de apă subterană. Un număr de 3 foraje aflate
pe teritoriul Comunei Lipăneşti alimentează cu apă, după dezinfectie, localitătile Lipăneşti
şi Boldeşti-Scăeni.
Uzina de tratare a apei
Dezinfectia apei se realizează în rezervorul principal după extractia apei, anterior pompării
în retele.
Conducte principale
Există aproximativ 11,5 km de conducte de transport pentru alimentarea cu apă a oraşului.
Aceste conducte de transport au fost instalate în anii 1982-1983 folosind conducte din
azbociment, aflându-se în stare precară.
Rezervoare,
Orasul Boldesti - Scaeni dispune de două rezervoare cu o capacitate de înmagazinare de
1 000 mc fiecare.
Capacitatea de înmagazinare a fost verificată în conformitate cu parametrii de proiectare
fundamentală. Această capacitate acoperă şi rezerva pentru stingerea incendiilor.
Statii de pompare
O statie de pompare injectează apă dezinfectată din foraje în reteaua de distributie.
Această SP are o capacitate proiectată de aproximativ 4 000 mc/zi.
Retea de distributie
•
•
•

Retea de distributie: 18,8 km
Branşamente case: aproximativ 1 000
Populatie conectată: 3 267 locuitori (aproximativ 29%)

3.3.5.2 Infrastructura de apa uzata
Reteaua si statia de epurare sunt detinute de Consiliul Local si operate de S C JOVILA.
Caracteristicile sistemului de colectare a apelor uzate:
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-

Tip retea canalizare: sistem mixt;

-

Lungime retea: lungimea totală a retelei este de 10 500 m;

-

Populatie conectată: în prezent 4 605 locuitori sunt racordati la sistem;

-

Diametre: diametrul conductelor ajunge până la Dn 500 mm;

-

Colectoare principale, puncte de dev ersare: colectorul principal deversează în statia de
epurare;

-

Statii pompare ape uzate: nu există statii de pompare apă uzată în retea, aceasta fiind
operată gravitational.

Epurarea apelor uzate:
-

Tip statie de epurare: statia de epurare de la Boldesti-Scăeni este proiectată pentru tratare
mecanică si biologică (secundară)l;

-

An construire: 1970

-

Epurare mecanică: Partea mecanică include:

-

•

Grătar rar.

•

Separator de grăsimi.

•

Canal Parshall ca debitmetru.

•

4 decantoare primare (Bazine Imhoff).

Epurare biologică: Epurarea biologică include:
•

3.3.6

1 bazin aerare 800 m³ cu suflante cu decantoare secundare integrate.

Statia de epurare deversează în râul Teleajen.
Orasul Breaza

Breaza este un oraș din județul Prahova, Muntenia, România, ce are o populație de 15 928 de
locuitori. A fost declarată stațiune balneo-climaterică în anul 1928, calitatea aerului fiind comparată
cu cea din Davos.
Localitatea se află în zona subcarpatică, la o altitudine de 380-450 m, pe o terasă situată la o
înălțime de 50-60 m deasupra albiei râului Prahova. Clima este specifică dealurilor Subcarpatice,
înregistrându-se o temperatură medie de 19,6 °C și 129 de zile senine pe an. Flora și fauna sunt
diverse, hidrografia compunându-se din râul Prahova și afluenții săi.
3.3.6.1 Infrastructura de apa
In prezent orasul Breaza dispune de o alimentare cu apa in sistem centralizat, care cuprinde doua
surse de apa: captarea de izvoare Sunatoarea si captarea de apa de suprafata Nistoresti.
Captarea de izvoare Sunatoarea preia cca. 6-7 l/s pe care ii conduce catre 2 camere de colectare
cu volum de c ca. 10 mc. Apa este tratata prin clorinare si este distribuita gravitational catre
localitatea Podu Vadului si prin pompare catre Breaza.
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Statia de pompare Sunatoarea cuprinde 2+1 pompe cu caracteristicile: Q = 30 mc/h, P = 18.5 kW
si H = 170 m.
Captarea Nistoresti preia apa di n raul Prahova (Qmax. = 25 l /s) cu ajutorul a doua pompe
amplasate in cadrul statiei de pompare Nistoresti 1, situata in lunca raului Prahova, pe malul stang
al acestuia, in dreptul localitatii Nistoresti. Cele doua pompe au caracteristicile: (CRIS 200) P = 11
kW, Q = 220 mc/h, H = 7 m si (CRIS 200) P = 25 kW, Q = 90 mc/h, H = 8 m.
Apa este pompata catre bazinele de linistire (11 buc.), de unde este filtrata prin stratul aluvionar si
captata cu ajutorul unui dren cu diametrul Dn 300 mm pana la un bazin de aspiratie.
De aici, apa este pompata cu ajutorul statiei de pompare Nistoresti 2 pana la rezervoarele Breaza.
Statia cuprinde un grup de pompare VOGEL cu caracteristicile Qmax = 80 mc/h, P = 75 kW, H =
170 m si unul CAPRARI cu caracteristicile Qmax = 72 mc/h, P = 90 kW, H = 170 m, Tratarea apei
se face prin clorinare cu ajutorul unei instalatii amplasata in cadrul statiei de pompare Nistoresti 2.
Apa captata este transportata printr-o aductiune cu o lungime de 1,5 km intre captare si statia de
pompare Nistoresti 2 si in continuare printr-o conducta de transport din otel cu Dn 250/500 mm si o
lungime de 2,74 km pana la rezervoarele Breaza.
Complexul de inmagazinare Breaza cuprinde 3 rezervoare cu o capacitate totala de 4.500 mc (1 x
2.500 mc si 2 x 1.000 mc), din care doar rezervorul cu V = 2.500 mc este utilizat in prezent.
Rezervoarele 2x1.000 mc sunt deteriorate.
Reteaua de distributie cuprinde conducte din otel, azbociment, fonta si PEHD cu lungimea totala
de 81,854 km, Concutele au diametre cuprinse intre Dn 32 mm si Dn 372 mm.
Sistemul de al imentare cu apa a flat in functiune in prezent prezinta mai multe deficiente, printre
care calitate necorespunzatoare a apei captate (turbiditate ridicata) si tratare insuficienta.
Din evidentele DSP Prahova, calitatea apei potabile distribuita consumatorilor nu corespundea
standardelor europene.
Din aceste motive s-a reconsiderat solutia de alimentare cu apa si s-a optat pentru abandonarea
captarii Nistoresti.
Prin POS 1 se afla in derulare Proiectul “ Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa s i
canalizare in jud. Prahova”- contract CL5 " Captarea Valea lui Bogdan, statii de pompare apa
Breaza si Comarnic, extindere retea de di stributie a apei in oresele Breaza si Comarnic, jud.
Prahova” prin care se va face preluarea necesarului de apa din sistemul zonal Paltinu – Movila
Vulpii, mai precis din aductiunea Voila – Campina – Movila Vulpii, cu diametrul DN 1000 mm.
Sistemul zonal preia apa din acumularea Paltinu, situata pe raul Doftana si o trateaza in statia de
tratare Voila
Schema de al imentare cu apa pot abila a or asului Breaza a f ost modificata in consecinta si s-a
prevazut o noua aductiune cu traseul Campina – SP3 – SP1 – SP2 – Rezervoare Breaza, cu o
lungime totala L=15,652 km de la caminul de racord la aductiunea Voila – Campina – Movila Vulpii
pana la rezervoarele Breaza. Aductiunea proiectata cuprinde conducte din PEHD PN10 si PN16 cu
diametrul Dn 400 mm si urmeaza sa preia un debit de 100 l/s, din care 60 l/s pentru Breaza si 40
l/s pentru Comarnic.
Statiile de pompare SP1 si SP2 sunt existente si sunt echipate astfel : SP1 prevazuta 2 pompe cu
Qp= 50 l/s, Hp = 150 mcA si SP2 prevazuta 2+1 pompe cu Qp= 50 l/s, Hp = 150 mCA, dar nu au
fost puse in functiune deoarece nu s-a realizat conducta de transport.
Prin proiectul Reabilitarea si modernizare sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova, in
cadrul CL 5 s e afla in curs de realizare conducta de transport cu L= 15,652 km si SP3, care
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urmeaza a fi amplasata in comuna Poiana Campina, in zona localitatii Bobolia si va curpinde 2+1
pompe cu Qp=50 l/s, Hp=40 mCA si P=30 kW.
Tot in cadrul acestui proiect se afla in curs de realizare extinderea retelei de distributie in localitatile
Breaza de S us, Breaza de J os, Podu Vadului, Gura Beliei, Valea Tarsei, Surdesti, Nistoresti si
Frasinet, in lungime totala L = 27,982 km.cu condute din PEHD cu diametre cuprinse intre De 110
mm si 200 mm, precum si reabilitarea a 1,493 km retea de distribuitie cu conducta PEHD cu De
110 mm.
Prin proiectul mentionat anterior se vor realiza si 10 statii hidrofor/statii de repompare si o statie de
pompare SP4 cu 1+1 pompe,Q1pompa= 30 l/s, Hp= 80 mcA si P= 40KW, amplasata in incinta
rezervoarelor Breaza, pentru alimentarea cu apa a zonei inalte din localitatea Breaza de Sus.
Toate aceste lucrari se afla in prezent in faza de executie, in cadrul CL 5.
3.3.6.2 Infrastructura de apa uzata
Orasul Breaza dispune de un s istem de c analizare unitar, ce are o l ungime totala de 10, 5 km.
Sistemul de canalizare este mixt, cu o retea de colectoare in sistem unitar in zona centrala a
orasului si un sistem divizor in cartierul de blocuri. Colectoarele de canalizare a apelor uzate au
diametre cuprinse intre Dn 300 mm si Dn 500 mm si sunt realizate din tuburi de beton si PVC cu
sectiunea circulara, cu diametrul cuprins intre 110 mm si 500 mm.
Apele uzate ajung intr-o statie de epurare a apelor uzate mecano - biologica, iar evacuarea apelor
epurate se face in raul Prahova. Statia de epur are care este amplasata pe m alul drept al raului
Prahova, in zona de s ud a or asului, a f ost pusa in functiune in anul 1970 s i a benef iciat de o
extindere a capacitatii in anul 1996.
Statia de epurare dispune de 2 t repte (mecanica si biologica), fiind dimensionata pentru preluarea
si epurarea unui debit de ape uzate de 38 l/s. Statia cuprinde urmatoarele obiecte: gratare,
desnisipator, separator de g rasimi, decantoare primare, bazine de aer are, decantor secundar si
conducta de des carcare in emisar. Namolul activ din decantorul primar se pompeaza direct pe
platformele de uscare.
Elemente constructive:
a) Treapta mecanica
- gratar grosier – constructie din beton armat cu dimensiunea 2x1x1 m
- desnisipator – constructie din beton armat legat de gratar, bicompartimentat 6,4x1,8x1,4 m,
intrarea si iesirea fiind dirijate prin 3 stavilare.
- separatorul de grasimi – constructie din beton armat.
Grasimile sunt colectate manual de la suprafata, printr-un jgheab colector.
- 3 decantoare primare etajate – tip IMHOFF – circular ( D = 8 m ).
b) Treapta biologica
- 2 bazine de aerare – constructie din beton armat in forma paralelipipedica, aerarea apei
facandu-se mecanic prin 2 aeratoare Dn 1000 ( turbina cu 25 de pal ete, P = 22 kW, n = 1500
rot/min ). Aerarea consta in realizarea unui amestec de apa uz ata si namol activ, care este
agitat si aerat, oxigenul necesar fiind preluat din atmosfera.
- Platforma de namol este prevazuta cu 3 boxe ( 20 x 10 ) m din placi prefabricate din beton
armat, montate pe stalpi din beton armat. Namolul se distribuie in fiecare boxa separat, printrPagina 225

un jgheab de beton armat. Platformele sunt construite pe un pat drenant, apele provenite din
namol infiltrandu-se direct in sol.
Calitatea apelor uzate este controlata prin preluarea de pr obe si analizarea lor in Laboratorul
Statiei de Epurare Breaza.
Prin POS1 se extinde si modernizeaza sistemul de canalizare menajer existent pentru
aglomerarea Breaza, în concordanta cu prevederile standardelor si normativelor în vigoare.
Lucrarile incluse in contract cuprind:
-

Extindere retea de canalizare menajera, cu conducte din PVC – KG si PAFSIN, Dn
250 mm ÷ Dn 600 mm, Ltot = 75052 m;

-

Camine de vizitare/intersectie;

-

Statii de pompare ape uzate menajere- 47 buc;

-

conducte de refulare de la statiile de pompare a apelor uzate pana la reteaua de
canalizare gravitationala, din PEID, PE 100, cu diametre cuprinse intre De 63 mm si
De 315 mm, Ltot = 16120 m;

-

Racorduri la consumatori pe extindere retea de canalizare menajera;

Reteaua de c analizare ape uzate menajere din localitatea Breaza preia apele uzate din reteaua
localitatii Comarnic, cuprinsa in contractul de lucrari “CL 6: Extindere retea de canalizare
Comarnic, statii de pompare apa uzata Comarnic”.
Apele uzate menajere din reteaua de canalizare a celor doua localitati sunt evacuate in statia de
epurare noua pentru 36.000 LE, cuprinsa in contractul de lucrari “CL 1: Reabilitarea statiilor de
epurare apa uzata Breaza si Sinaia, modernizarea statiilor de tratare apa Sinaia si Breaza”.
3.3.7 Orasul Busteni
Bușteni este un mic oraș de munte din nordul județului Prahova, Muntenia, în centrul României.
Este localizat pe Valea Prahovei, la poalele Munților Bucegi, care au altitudinea maximă de
2.505 m. Situat la 135 km de București, se întinde pe circa 7 km de-a lungul văii Prahovei, între
„Vadul Cerbului” și tunelul săpat în pintenul muntelui „Muchia Lungă”.
Altitudinea medie a orașului Bușteni este de 850 m. Este una din cele mai populare stațiuni de
munte, oferind panorame spectaculoase, o mulțime de oportunități și activități de vacanță, de la
schi la excursii montane. Are o populație de 8.894 locuitori.
Distanta pana la Bucuresti, pe DN1 ( E 15 ) si pe calea ferata = 129 Km; pana la Brasov pe DN1 (
E 15 ) si pe c alea ferata Bucuresti - Brasov = 37 km. Limita nordica a localitatii este plasata in
preajma kilometrului 133 - unde se gaseste tunelul taiat in pintenul Muchiei Lungi, iar cea sudica in
apropierea orasului Sinaia, la kilometrul 126, in punctul numit Vadul Cerbului sau Gura Padurii.
3.3.7.1 Infrastructura de apa
In prezent orasul Busteni dispune de alimentare cu apa in sistem centralizat, care cuprinde:
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-

Două surse de apă pentru oraşul Buşteni:
•

Apă tratată din Azuga transportată prin intermediul unei aductiuni;

•

Surse locale (10 surse de apă subterană), împreună furnizând în medie 100 l/s;

-

Tratarea apei: o unitate de dezinfectie (clorinare) la rezervorul Fântânii.

-

Conducte principale: Aproximativ 22,8 km de conducte de aductiune există în interiorul
oraşului pentru transportul apei brute de la surse la retea. În plus, o sectiune de
aproximativ 7,4 km de conductă de transport din Azuga traversează teritoriul localitătii
Buşteni.

-

Rezervoare: o listă cu facilitătile de înmagazinare existente este prezentată în următorul
tabel:
Nume
Rez. Clăbucet
Rez. Valjean
Rez. Valea Babei I
Rez. Piatra Arsă
Rez. Ferăstrău
Rez. Fântânii

-

Capacitate
[m3]
300
80
300
500
500
1.800

Construit /
reabilitat
1912
1944
1964
1964
1975
1971

Retea de distributie:
•

Retea de distributie: 72,5 km (aproximativ 48 km construit înainte de 1980);

•

Branşamente : 3.635 bucati (din care pentru populatie 3.348 bucati);

•

Populatie conectată: aproximativ 8.765 locuitori (aproximativ 98,5%).

Prin POS 1 se afla in derulare Proiectul CL1 “Reabilitare si extindere Statii de epurare apa uzata
in Orasele Sinaia, Breaza – Statii de tratare apa potabila in Orasele Comarnic si Sinaia, Judetul
Prahova, Sector 4 - Statii de c lorare: Cravata Rosie, Calea Codrului – Sinaia, Fierastrau, Gura
Diham – Busteni, Rezervor Parc – Azuga, judetul Prahova” s -au prevazut lucrari de reabilitare si
extindere aferente amplasamentelor Gospodariilor de apa Fierastrau si Gura Diham. In cadrul
acestui proiect s-a prevazut si cate o statie de clorare pentru fiecare dintre cele 2 amplasamente.
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3.3.7.2 Infrastructura de apa uzata
In orasul Buşteni reteaua de canalizare este operată de Hidro Prahova.
Caracteristicile sistemului de colectare a apelor uzate:
-

Tip retea canalizare: sistem combinat;

-

Lungime retea: lungimea totală a retelei de canalizare este de 38 000 m;

-

Populatie conectată: in prezent 6.855 locuitori sunt racordati la reteaua de canalizare;

-

Diametre, material, vârstă: tabelul următor prezintă informatii detaliate privind datele
tehnice ale retelei de canalizare Buşteni

Date tehnice retea de canalizare Buşteni
Nr. Strada / locatie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1 Mai
23 August
Aleea Panselelor
Aleea Parcului
Aleea Silva
Avram Iancu
Aleea Silva
Aleea Trandafirilor
A. I. Cuza
Alpinistilor
Alunis
Apelor
Aprodul Purice
Arcului
Alunului
Aurel Vlaicu
B-dul Independentei
Odai
B-dul Libertatii
Bateriilor
Botenilor
Branduselor
Brumarelelor
Buştenilor
Bucegi
Caporal Musat
Caprioarei
Caraiman
Caraiman
Castelului
Cezar Petrescu
Ciocarliei

Lungime Material
(m)
220
200
200
410
270
100
270
100
320
200
400
230
110
30
90
380
2.070
3.100
4.760
230
140
100
260
310
80
220
700
300
300
150
980
620

PVC
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
ac
beton
beton
ac
beton
beton
beton
beton
beton
beton
PVC
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
oTel
beton
beton
beton
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Diametru An
construire
(mm)
500
2005
250
1965
300
1964
400
1984
400
1977
200
1961
300
1977
300
2002
300
1961
300
1970
400
1961
250
1965
200
1962
300
1953
200
1970
300
1961
400
1970
400
1958
300
1959
350
2005
200
1961
200
1962
300
1970
200
1965
300
1959
75
1941
250
1992
400
1949
500
1971
200
1992
400
1972
250
1992

Remarci
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă

Nr. Strada / locatie
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Lungime Material
100
160
490
360
370
360
500
250
130
120
210
262
140
200
520
200
174

beton
beton
beton
beton
beton
PVC
beton
beton
PVC
beton
beton
beton
beton
ac
beton
beton
beton

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Crinului
Cimitirului
Clabucet
Codrului
Costilei DN 1
Costilei
Cuza Voda
Decebal
Eroilor
Eroilor
Erou Conciu
Erou Moldoveanu
Erou Stanica
Florilor
Fantanii
Garbovei
General
Praporgescu
Gloriei
Gloriei
Garii
Grivitei
Grivitei
Iancu Jianu
Ion Creanga
Jepi
Jepi
Matei Basarab
Mihai Bravu
Mihai Viteazul
Mihai Kogalniceanu
Mihai Kogalniceanu
Moissy Cramaiel
Molidului
Marasesti
Morarului
Nestor Ureche
Nicolae Balcescu

288
82
110
290
60
130
50
90
162
430
600
110
50
70
79
140
460
270
600
270

beton
oTel
beton
beton
oTel
beton
beton
beton
beton
PVC
ac
beton
PVC
beton
beton
beton
beton
PVC
beton
beton

70
71
72
73
74
75
76
77

Paltinului
Paltinului
Parintele Lucaci
Panduri
Panduri
Pinului
Plaiul Stanei
Poiana Verde

86
194
140
400
600
278
200
210

beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
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Diametru An
construire
200
1962
300
1971
300
1949
300
1960
400
1957
350
2005
300
1941
300
1972
300
2005
300
1965
300
1955
400
1984
200
1966
200
2004
300
1960
200
1961
150
1955
300
300
200
300
400
200
200
300
250
300
200
300
300
300
250
200
300
350
300
canal
deschis
500
80
200
400
400
300
150
250

Remarci
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă

1957
2005
1940
1940
2005
1961
1966
1971
1971
2005
1962
1965
2005
1971
1999
1961
1952
2005
1960
1940

operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă

1959
1941
1956
1961
1998
1962
1969
1965

operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă

Nr. Strada / locatie
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

-

Scolii
Smardan
Soarelui
Soimului
Stefan cel Mare
Telecabinei
Telecabinei
Tudor Vladimirescu
Teodor Neculuta
Traian
Traian
Unirii
Urlatorii
Valcelului
Valea Alba
Valea Alba
Valea Alba
Vanatori
Vasile Alecsandri
Victoriei
Viitorului
Zambilelor
Racorduri canale
Total

Lungime Material
120
280
220
220
90
1.030
103
62
65
190
190
105
470
180
170
500
300
70
120
790
270
330
3.300
38.020

beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
ac
beton
beton
beton
PVC
beton
beton
beton
PVC
beton
PVC
beton
beton
beton
beton

Diametru An
construire
200
1971
300
1961
300
1953
300
1961
150
1960
500
1953
600
2004
300
1960
200
1962
400
1936
250
1951
300
1961
250
2003
200
1961
400
1997
600
1969
500
2005
300
1962
250
2005
400
1960
400
1959
300
1961
150 -200

Remarci
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă
operativă

Tratarea apelor uzate: in prezent nu exista statie de epurare în Buşteni iar apa uzată
netratată este deversată direct în Râul Prahova;

-

Colectoare principale, puncte de deversare: nu există statie de epurare în Busteni,
reteaua de canalizare deversează în prezent direct în râul Prahova;

-

Statii pompare ape uzate: nu există statii de pompare în reteaua de canalizare, reteaua
operand gravitational;

-

Alte structuri (bazine retentie, etc.): nu mai există alte structuri în reteaua de canalizare;

3.3.8 Orasul Comarnic
Comarnic este un oraș din județul Prahova, situat în zona de contact a Subcarpaților Prahovei cu
prelungirile sudice ale Munților Baiu, extins în lunca și pe traseele de pe stânga râului Prahova, la
500–580 m altitudine. Este situat la 52 de kilometri nord-vest de orașul Ploiești.
Orașul se află în Valea Prahovei, în nord-vestul județului. Localitatea sa principală se află pe malul
stâng al Prahovei, în vreme ce pe malul drept există mai multe dintre localitățile rurale
componente. Este străbătut de șoseaua națională DN1, care leagă Ploieștiul de Brașov. La
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Comarnic, din acest drum se ramifică DJ101S, care duce spre Secăria și Valea Doftanei, precum
și DJ101R, care duce spre Breaza, pentru a reveni apoi în același DN1.
Prin oraș trece calea ferată Ploiești-Brașov, pe care este deservit de gara Comarnic și de haltele
Posada și Valea Largă.
3.3.8.1 Infrastructura de apa
Sistemul existent de alimentare cu apa al orasului Comarnic cuprinde mai multe surse de apa de
suprafata si subterane:


Valea lui Conci, Qs= 6 l/s



Valea Mierlelor: Qs= 3.6 l/s



Valea Beliei: Qs= 2 l/s



Izvor Galgoaie: Qs= 1.5 l/s



Izvor Runcu: Qs= 1.5 l/s



Izvor Florei: Qs= 2 l/s



Izvor Poiana Colti: Qs= 0.4 l/s

Instalatiile de t ratare / dezinfectie existente aferente localitatii Comarnic cuprind urmatoarele
lucrari:
-

Statia de tratare Valea lui Conci – construita in 1980 c u o capacitate proiectata de 160
mc/h, in prezent functionand la mai putin de 15% din capacitate (Qs=6l/s) si care necesita
reabilitare.

-

Clorinare Ghiosesti – dezinfecteaza apa bruta provenita din sursele Runcu, Valea Beliei si
Galgoaiele (Qs= 5l/s) – construita in 2008, conform cu standardele europene.

-

Clorinare Secariei – dezinfecteaza apa bruta din sursele Valea Mierlelor si Florei (Qs= 5.6
l/s) – construita in 2008, conform standardelor europene.

Conductele de aductiune de la sursele de apa catre orasul Comarnic sunt impartite pe mai multe
magistrale:
-

Magistrala Valea lui Conci: cuprinde 2 par ti – conducta de l a sursa Valea lui Conci spre
STA Valea lui Conci si conducta de la STA catre rezervorul Carbunarita-Storteanu si
reteaua de di stributie Comarnic. Conductele au o l ungime totala de 4.56 km si sunt
confectionate din OL, cu Dn500mm.

-

Magistrala Valea Beliei/Runcu/Galgoaiele: conecteaza cele 3 surse cu rezervorul Ghiosesti.
Are o lungime totala de 6.38 km si e confectionata din OL.

-

Magistrala Valea Mierlelor / Florei: transporta apa de l a ambele surse catre rezervorul
Secariei. Magistrala e alcatuita din doua tronsoane cu o lungime de 2.5 km – pe OL Dn125
mm si 4.73 km – pe OLDn 150 mm.

Din punct de vedere al distributiei apei, localitatea Comarnic prezinta mai multe zone de presiune
delimitate in functie de amplasarea rezervoarelor de i nmagazinare din care apa es te distribuita
gravitational direct catre consumatori:
-

Rezervorul Valea lui Conci, amplasat in incinta statiei de t ratare, cu capacitatea de 100 0
mc, care alimenteaza rezervorul Carbunarita – Storteanu, precum si zona centrala de
Pagina 231

distributie a localitatii Comarnic, de-a lungul Pr. Prahova.
-

Rezervorul Ghiosesti – cu capacitatea de 250 mc, realizat subteran, situat in partea vestica
superioara a orasului, alimenteaza zona Ghiosesti, precum si rezervorul de inmagazinare
Carbunarita-Storteanu.

-

Rezervorul Carbunarita - Storteanu – cu capacitatea de 500 m c, realizat suprateran, situat
in partea vestica a or asului, alimenteaza impreuna cu rezervorul Ghiosesti jumatatea
vestica a orasului. Rezervorul Carbunarita – Storteanu este alimentat cu apa din rezervorul
Ghiosesti precum si din STA Valea lui Conci.

-

Rezervorul Secariei – cu capacitatea de 650 mc, construit in partea estica a or asului.
Acesta este realizat subteran si alimenteaza jumatatea estica a localitatii, denumita Vatra
Sat, cu apa potabila. Rezervorul este alimentat din sursele Valea Mierlelor si Florei.

-

Rezervoarele Poiana Colti / Pirica – sunt trei rezervoare de mici dimensiuni de 10 mc, 50
mc si 80 mc care alimenteaza zona Poiana Colti. In prezent aceste rezervoare sunt
alimentate din surse improprii cu debit insuficient care au fost in mare parte abandonate
(sursa Coscovei –distrusa si sursa Pirica – cu debit extrem de mic). Rezervoarele sunt in
stare precara si necesita reabilitare sau inlocuire.

Reteaua de distributie a apei potabile ce deserveste orasul Comarnic este din otel Dn 20-500
mm si PEID, De 25-315 mm, cu o lungime de cca. 57,5 km.
In concluzie, in vederea satisfacerii necesarului de apa al intregii populatii si conformarii cu
normele europene, pentru orasele Breaza si Comarnic se impune introducerea unor facilitati de
tratare a apei , extinderea surselor de apa , reabilitarea capacitatilor de stocare si pompare catre
populatie (lucrari care nu fac obiectul prezentului proiect), precum si extinderea retelelor de
alimentare cu apa.
Astfel, prin POS1 se afla in derulare urmatoarele:
EXTINDERE ADUCTIUNI APA POTABILA COMARNIC






Aductiunea noua B reaza – Comarnic (aductiunea A2), care conecteaza
sistemul de al imentare cu apa al localitatii Comarnic la sistemul de
alimentare al localitatii Breaza. Aceasta aductiune utilizeaza in mod partial
conductele existente de distributie din Breaza. Aductiunea va fi din PEID, De
315 mm, PN10 si PN16 L= 3.439 m. Aceasta aductiune este amplasata pe
teritoriul administrativ al localitatilor Breaza si Comarnic.
Aductiunea noua Rezervor Ghiosesti – retea Comarnic (aductiunea A3).
care transporta apa din rezervorul Ghiosesti direct in reteaua de alimentare
cu apa di n jurul strazii Valea Mesteacanului. Aductiunea va fi din PEID,
PN10, De 110 m m, L= 1.080 m. Aceasta aductiune este amplasata pe
teritoriul administrativ al localitatii Comarnic.
Statie de po mpare noua - SP1 Comarnic care repompeaza apa pe
aductiunea A2, aferenta orasului Comarnic pe linia: Rezervor Breaza – SP1
Comarnic - rezervor Carbunarita – Storteanu, cat si in reteaua de alimentare
cu apa a orasului Comarnic

EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA COMARNIC


Extinderea retelei de distributie cu conducte din PEID PN10, De 110mm si
160mm, in lungime totala Ltot = 7797m si conducta noua de transport apa
potabila pentru alimentarea rezervoarelor Poiana Colti si Pirica, din PEID
PN10 si PN16, De 110mm, in lungime totala Ltot = 1032m
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STATII DE POMPARE APA POTABILA COMARNIC



5 statii de repompare apa potabila in zonele in care se executa extinderea
retelei de distributie (SB1-SB5).
Statie noua de po mpare – SP2 pentru alimentarea cu apa a r ezervoarelor
Poiana Colti si Pirica

CAPTARE SI ADUCTIUNE VALEA LUI BOGDAN
 Captare si Aductiune Valea lui Bogdan (aductiunea A4), care va conecta
noua captare de apa bruta de la Valea lui Bogdan cu statia de tratare
existenta Valea lui Conci. Aductiunea va fi din PEID, PN10, De 200 mm,
L=4.575 m. Captarea va fi executata pe teritoriul administrativ al localitatilor
Sinaia si Comarnic.
 La data predarii prezentului proiect obiectul nu este proiectat, pentru ca nu sau obtinut aprobarile necesare pentru traseul aductiunii. Proiectarea se va
realiza in perioada in care lucrarea este in faza de licitare, urmand ca sa se
emita o instructiune catre Antreprenor atunci cand proiectul va fi finalizat si
aprobat.
3.3.8.2 Infrastructura de apa uzata
Orasul Comarnic are doar un colector de canalizare de 200 m, deservind zona de blocuri din
strada Secariei nr. 13 si str. Republicii. Colectorul este din otel cu Dn 250 mm si descarca direct in
raul Prahova, orasul neavand statie de epurare. Din analiza topografica a t erenului si datele
tehnice, furnizate de catre Primaria Orasului Comarnic reiese ca nu exista momentan alte retele de
canalizare.
In prezent, prin POS1, se deruleaza investitii in cadrul contractului de l ucrari “CL6 - Extindere
retea de cana lizare Comarnic, statii de p ompare apa uz ata Comarnic”. Prin acest proiect
reteaua de canalizare existenta va fi dezafectata si se prevede realizarea unei retele de canalizare
noi pentru Orasul Comarnic pe o lungime de aproximativ 59,97 km, astfel:
•

Retea de canalizare menajera, cu conducte din PVC SN8, Dn 250 mm, Ltot = 59.970 m;

•

Camine de vizitare/intersectie – 2 247 buc;

•

Statii de pompare a apelor uzate menajere - 30 bucati;

•

Conducte de r efulare de la statiile de pom pare a apel or uzate pana l a reteaua de
canalizare gravitationala, din PEID, PE 100, cu diametre cuprinse intre De 90 m m si De
200 mm, Ltot = 5 456 m;

•

Racorduri la consumatori – 2 759 buc.

Reteaua de c analizare ape uz ate menajere din localitatea Comarnic descarca apele uzate in
reteaua localitatii Breaza.
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3.3.9 Orasul Mizil
Orașul Mizil este situat în estul județului Prahova, în câmpia piemontană de la baza Dealurilor
Istriței, în preajma podgoriilor din regiunea viticolă Dealul Mare, pe malurile râului Ghighiu (denumit
în trecut Ișteu).
Se învecinează:
-

la est, cu comuna Săhăteni (județul Buzău);

-

la sud cu comuna Baba Ana;

-

la vest cu comuna Fântânele;

-

la nord, cu comuna Gura Vadului.

Distanța față de reședința județului, municipiul Ploiești, este de 35 km. Aceeași distanță este între
Mizil și municipiul Buzău.
Cea mai importantă arteră rutieră care traversează Mizilul este șoseaua națională DN1B, care
leagă Ploieștiul de Buzău, orașul aflându-se la jumătatea distanței între cele două municipii. Din
DN1B, la Mizil se ramifică multiple șosele județene. DJ102H duce către sud-est spre comunele
buzoiene Amaru, Glodeanu Sărat (unde se intersectează cu DN2), Glodeanu-Siliștea și mai
departe spre comunele din nordul județului Ialomița. DJ100C și DJ102D duc spre comuna Sălciile,
primul terminându-se acolo în DN1D și al doilea trecând prin Baba Ana și Boldești-Grădiștea.
DJ102K duce prin Fântânele și Ceptura la Urlați, iar DJ100H duce spre Gura Vadului, Jugureni și
mai departe spre Tisău și Vernești (ambele în județul Buzău, unde se termină în DN10), urmând
cursul râului Nișcov.
Calea ferată Ploiești–Buzău trece prin oraș, acesta fiind deservit de gara Mizil.
3.3.9.1 Infrastructura de apa
Orasul Mizil se alimenteaza cu apa din sistemul zonal Baltesti – Urlati – Mizil, care are ca sursa
frontul de c aptare Baltesti este compus din 9 f oraje, din care 6 foraje (P2 ÷ P7) alimenteaza
orasele Urlati si Mizil. Sase dintre foraje au adancimea H = 65 – 70 m si trei foraje H = 100 m.
Forajele sunt tubate cu coloana definitiva (Dex = 12¾”) si sunt echipate cu pompe submersibile.
Anii punerii in functiune pentru forajele care alimenteaza orasul Mizil sunt: 1968 (P2); 1968 (P3);
1972 (P4); 1972 (P5); 1982 (P6) si 1982 (P7).
Forajele sunt echipate cu pompe dupa cum urmeaza:
-

F2 – pompa Grundfos; P = 11 kw, H = 32 mCA, Q = 50 m3/h
F3 – pompa Lowara; P = 13 kw, H = 36 mCA, Q = 50 m3/h
F4 – pompa Grundfos; P = 11 kw, H = 32 mCA, Q = 60 m3/h
F5 – pompa Lowara; P = 7,5 kw, H = 32 mCA, Q = 35 m3/h
F6 – pompa Lowara; P = 7,5 kw, H = 32 mCA, Q = 35 m3/h
F7 – pompa Lowara; P = 13 kw, H = 36 mCA, Q = 60 m3/h.

Conducta de aductiune ce alimenteaza orasul Mizil are o lungime de 17,5 km.
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Apa provenita din sursa de captare Baltesti este stocata in cadrul statiei de pompare Mizil in doua
rezervoare semiingropate cu capacitatea de 10 00 mc fiecare, de unde es te apoi pompata in
reteaua de distributie.
Statia de pompare Mizil are debitul total de 3800 mc/zi si este echipata cu 4 electropompe avand
urmatoarele caracteristici:
-

grup 1 + 1 pompe Grundfos P = 15 kw
1 pompa Vogel P = 37 kw
1 pompa tip SADU 80; ce apatine I. A.S. Tohani

Pentru dezinfectarea apei se utilizeaza clor gazos, cu ajutorul unui dozator automat.
Reteaua de di stibutie a apei potabile din rezervoarele de i nmagazinare spre consumatori are o
lungime totala de 39,755 km, diametre Dn = 25 - 315 mm si materiale PEHD, otel si azbociment.
3.3.9.2 Infrastructura de apa uzata
Colectarea apelor uzate orasenesti se realizeaza in sistem divizor.
Pentru colectarea apelor uzate menajere si industriale sunt prevazute urmatoarele colectoare
principale:
-

colector unitar, amplasat pe strada Mihai Bravu pana la intersectia cu Tepes Voda;
colector unitar pe s trada Nicolae Balcescu care deverseaza in colectorul de pe
strada Victoriei;
colector divizor menajer pe strada B-dul Garii si Stefan cel Mare;
colector unitar pe str. Tepes Voda, Victoriei.

Lungimea totala a retelei de canalizare de pe raza orasului Mizil este de 37,63 km, cu diametre
fiind cuprinse intre Dn = 110 - 1000 mm (conducte din beton si PVC).
Epurarea apelor uzate se realizeaza in statia de epurare oraseneasca, amplasata pe malul stang
al parului Istau, amonte de podul de beton, la sud de calea ferata Ploiesti-Buzau.
Statia de epur are a fost dimensionata pentru preluarea si epurarea unui debit de ape u zate de
43 l/s si este prevazuta cu o treapta mecanica si cu treapta biologica de epurare. Apele epurate
sunt evacuate gravitational in paraul Istau.
Treapta mecanica cuprinde:
- gratar executat din bare de otel cu sectiune dreptunghiulara
- deznisipator – construit din beton armat prevazut cu doua compartimente
Treapta biologica cuprinde:
- bazin aerare – construit din beton armat, de forma dreptunghiulara, echipat cu doua
aeratoare mecanice cu Dn = 1000 mm si P = 7,5 kw, imersata in apa la 5 -7 m adancime
- doua decantoare secundare – decantoare verticale
- statie de pompare namol – este o constructie subterana si echipata cu doua
electropompe A CV – una pentru evacuarea namolului in paturile de us care, una pen tru
recircularea namolului secundar in bazinul de aerare sau in decantoarele principale
- platforme de uscare a namolului – patru compartimente cu o suprafata de 800 mp.
In prezent, prin POS1 se deruleaza proiectul “Reabilitare si extindere statie de epurare oras
Mizil”, statie de epurare pentru 18000LE.
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3.3.10 Orasul Plopeni
Plopeni este un oraș în județul Prahova, înconjurat de păduri din stejar. În zona actuală a orașului
s-a înființat în 1938 o fabrică de armament pe teritoriul comunei Țintea, lângă satul Plopeni din
comuna Dumbrăvești. În jurul fabricii a apărut în 1939 o colonie muncitorească, denumită
Mărgineanca, de la pădurea din apropiere. În 1945, satul Mărgineanca a fost denumit Stejarul, iar
în 1950 a fost arondat raionului Ploiești din regiunea Prahova și apoi regiunea Ploiești. În 1968, la
reforma administrativă, județul Prahova a fost reînființat, iar satul Stejarul a primit numele de
Plopeni (de la satul din apropiere, care avea apoi să fie cunoscut apoi și sub numele de PlopeniSat), și a fost declarat oraș. Până în 1989, comuna Dumbrăveni a fost comună suburbană a
orașului.
Începând cu anii '90 odată cu închiderea Uzinei Mecanice Plopeni, începe și declinul economic,
demografic și social al orașului.În ciuda faptului că orașul a fost inclus în zona localităților
defavorizate, facilitățile fiscale oferite de stat nu au atras investitorii așa cum se așteptaseră
autoritățile.
3.3.10.1 Infrastructura de apa
In orasul Plopeni exista un sistem centralizat de alimentare cu apa compus din:
Sursa de apa: racord la aductiunea Dn 800 mm de la Valenii de Munte spre rezervoarele
Movila Vulpii;
Conducta de aductiune 0,15 km,din PEID de 315mm;
Gospodarie apa alcatuita din: - Rez apa 1 x 2500 mc;
- Statie de clorare;
- Statie de pompare pentru debitul de 3000 mc/zi;
Retea distributie existenta pentru tot orasul, cu lungimea de cca. 12,3 km, veche din OL si
AZBO si noua din PEID.
3.3.10.2 Infrastructura de apa uzata
In orasul Plopeni exista un sistem centralizat de alimentare cu apa compus din:
- Retea de canalizare existenta pentru tot orasul (cca. 10,52 km);
- Statie de epurare existenta.
In prezent, prin POS1, se deruleaza investitii in cadrul contractului de lucrari CL9 – “EXTINDERE
RETEA DE CANALIZARE SI COLECTOR IN ORASELE BAICOI, URLATI SI PLOPENI, JUD.
PRAHOVA” si cuprinde lucrarile:
Reabilitare retea de canalizare Plopeni
 reabilitarea retelei de canalizare menajera cu conducte din PVC Dn 300 mm
si PAFSIN Dn600mm, Ltot = 2795 m,
 Camine de vizitare/intersectie;
 Preluarea racordurilor de la consumatori;
Statii de pompare apa uzata Plopeni
 pomparea apelor uzate se face cu ajutorul unei statii de pompare apa uzata,
 conducta de refulare are lungimea de 181 m.
Tot prin POS1, se deruleaza in prezent investitii pentru o statie de epurare noua pentru 35.000 LE,
in cadrul contractului de l ucrari CL2 – “REABILITARE SI EXTINDERE SEAU IN ORASELE
CAMPINA SI PLOPENI, JUD. PRAHOVA”. Canalizarea orasului Plopeni preia ape uzate din
Orasul Baicoi si de l a consumatorii din localitate si o t ransfera spre statia de epu rare noua,
comuna pentru cele doua orase.
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3.3.11 Orasul Sinaia
Sinaia este un oraș în România, situat la poalele munților Bucegi, cunoscut mai ales datorită
importanței sale turistice. Aici se află și Castelul Peleș, fosta reședință de vară a regelui Carol I.
Sinaia se află în județul Prahova, la circa 60 km nord-vest de Ploiești și la 50 km sud de Brașov.
Statiunea este situata la o al titudine cuprinsa intre 798 si 1055m, pe versantul sud-estic al
Masivului Bucegi, de-a lungul Vaii Prahova. Poalele impadurite ale muntilor Furnica, Zgarbura,
Coltii lui Barbes si Culmea Izvorului incadreaza statiunea intr-o frumoasa scena verde. La o
distanta de 123 k m de Bucuresti,106 km de Aeroportul International Henri Coanda (Bucuresti) si
37 km de Brasov, Sinaia este situata de-a lungul DN1, beneficiind si de acces pe calea ferata.
3.3.11.1 Infrastructura de apa
In orasul Sinaia exista un sistem centralizat de alimentare cu apa compus din:
Sursa
Exista doua tipuri de surse de apa pentru orasul Sinaia:
- Apă tratată din Azuga transportată prin intermediul unei aductiuni de transport;
- Surse locale (4 surse de apă subteranăşi 3 surse de suprafată), împreună furnizând
72 l/s în medie.
Tratarea apei
Tratarea apei provenita de la diferitele surse se face astfel:
- Apa care vine de la Azuga este tratata in uzina de tratare a apei Azuga;
- Apa brută provenita de la sursele de apă de suprafată Valea Dorului I, Valea Dorului
II şi de la sursele de apă subterană Cuibul Dorului este tratata in Uzina de tratare a
apei Valea Dorului care a fost construită în 1984, având o capacitate proiectată de
60 l/s; apa este dezinfectată cu clor gazos, folosind un dispozitiv de clorinare
amplasat la intrarea ambelor rezervoare; această Uzină de tratare a apei a
beneficiat de măsuri de reabilitare prin proiectul SAMTID în anul 2006. În special
partea de dezinfectie şi componente ale echipamentelor mecanice au fost înlocuite
şi modernizate. Se recomandă finalizarea reabilitării întregii facilităti, luând în calcul
următoarele elemente:
•
•
•
•
•

Reabilitarea completă a echipamentelor mecanice şi electrice şi de control.
Reabilitarea structurilor şi clădirilor.
Consolidarea aptitudinilor de operare
Îmbunătătirea controlului procesului, monitorizării şi documentării (de
exemplu automatizare, debitmetrie, laborator)
Stabilirea unei proceduri de întretinere viabilă (de exemplu inclusiv
întretinere preventivă).
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-

Uzina de tratare a apei Oppler Această Uzină de tratare a apei procesează apă
brută din sursa Valea Rea, care furnizează o medie de 18 l/s. A fost construită în
1995. Dezinfectia apei se realizează cu clor gazos. Apa tratată curge în rezervorul
de înmagazinare OPPLER care are o capacitate de 2 500 m³.

Conducte principale
Oraşele Azuga, Buşteni şi Sinaia sunt interconectate şi sunt partial alimentate cu apă tratată din
UTA Azuga printr-o conductă de otel de 28 km, DN400, construită în 1975.
Aproximativ 22,34 km conducte de aductiune există pe teritoriul Oraşului Sinaia pentru transportul
apei brute de la surse la retea sau la UTA. Aceste conducte au fost construite la jumătatea anilor
‘70 şi prezintă un grad avansat de degradare şi corodare. Prin programul SAMTID deja s-au
înlocuit aproximativ 800 m din aceste conducte.
Rezervoare
O listă cu facilităTile de înmagazinare existente este prezentată în următorul tabel:
Facilităti existente de înmagazinare a apei potabile în Sinaia
Nume
Rez. Cravata Roşie
Rez. Calea Codrului
Rez. Furnica
Rez. Cumpătu
Rez. Mănăstire
Rez. Spital
Rez. Oppler

Capacitate m3
1.000 (1x1000mc)
1.000 (2x500 mc)
1.500 (2x750 mc)
750 (1x250+1x500mc)
580 (1x80+1x500 mc)
1.500 (2x750 mc)
2.500

Construit / reabilitat
1930
1945
1945
1940
1947
1975
1950

Capacitatea de înmagazinare a fost verificată în conformitate cu parametrii de proiectare
fundamentală. Această capacitate acoperă şi rezerva pentru stingerea incendiilor.
Statii de pompare
Nu este cazul.
Retea de distributie
-

Retea de di stributie: aproximativ 91 k m (aproximativ 70 km construit înainte de
1980);
Branşamente: 2155 buc. (din care bransamente populatie 1795 buc);
Populatie conectată: aproximativ 10.370 locuitori (aproximativ 99,6%).

Prin POS 1 se afla in derulare Proiectul CL1 “Reabilitare si extindere Statii de epurare apa uzata
in Orasele Sinaia, Breaza – Statii de tratare apa potabila in Orasele Comarnic si Sinaia, Judetul
Prahova, Sector 4 - Statii de c lorare: Cravata Rosie, Calea Codrului – Sinaia, Fierastrau, Gura
Diham – Busteni, Rezervor Parc – Azuga, judetul Prahova s-au prevazut lucrari de reabilitare si
extindere aferente amplasamentelor Gospodariilor de apa Cravata Rosie si Calea Codrului. In
cadrul acestui proiect s-a prevazut si cate o statie de c lorare pentru fiecare dintre cele 2
amplasamente.
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3.3.11.2 Infrastructura de apa uzata
Reteaua si statia de epurare ape uzate (SEAU) sunt operate de Hidro Prahova.

Caracteristicile sistemului de colectare a apelor uzate:
Colectarea apelor uzate
- Tip retea canalizare: Sistem combinat;
- Lungime retea: lungimea totală a retelei de canalizare este de 44 000 m;
- Populatie conectată: 10 823 locuitori sunt racordati la reteaua de canalizare;
- Diametre, material, vârstă: tabelul următor prezintă informatii detaliate privind datele
tehnice ale retelei de canalizare Sinaia
Nr.

Strada / locatie

Lungime Material Diametru
(m)

1

1 Mai

An
construire

Remarci

(mm)

737

beton

300

1934

operativă

2

13 Septembrie

30

beton

400

1934

operativă

3

13 Septembrie

60

beton

200

1934

operativă

4

13 Septembrie

550

beton

300

1934

operativă

5

Aleea Artarului

150

beton

200

1934

operativă

6

Aleea Artarului

150

beton

250

1938

operativă

7

Aleea Florilor

120

beton

150

1936

operativă

8

Aleea Pinului

112

beton

200

1934

operativă

9

Aleea Sion

120

beton

200

1937

operativă

10

Al. Vlahuta

200

beton

400

1934

operativă

11

Alunis

900

beton

300

1928

operativă

12

Amurgului

170

beton

300

1928

operativă

13

Aosta

465

beton

400

1952

operativă

14

Aosta

112

beton

500

1954

operativă

15

Aosta

200

beton

300

1954

operativă

16

Arinilor

100

beton

250

1954

operativă

17

Avram Iancu

600

beton

300

1935

operativă

18

Badea Cartan

150

beton

200

1961

operativă

19

Branduselor

475

beton

300

1961

operativă

20

Calea Brasovului

300

beton

300

1961

operativă

21

Calea Bucuresti

1.169

beton

300

1919

operativă

22

Calea Bucuresti

300

beton

1000

1919

operativă

23

Calea Bucuresti

300

beton

1000

1919

operativă
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Nr.
24

Strada / locatie
Calea Moroieni

Lungime Material Diametru
225
beton
300

An
1964

Remarci
operativă

25

Calea Prahovei

556

beton

300

1943

operativă

26

Calea Prahovei

90

beton

400

1943

operativă

27

Cantacuzino

1.63

beton

300

1936

operativă

28

Cantacuzino

75

beton

200

1939

operativă

29

Carol

275

beton

200

1939

operativă

30

Carol

1.23

beton

300

1919

operativă

31

Carol

300

beton

1000

1919

operativă

32

Caseriei

437

beton

1100

1919

operativă

33

Cazarmii

550

beton

1200

1919

operativă

34

Cerului

285

beton

300

1943

operativă

35

Costilei

200

beton

250

1953

operativă

36

Crinilor

175

beton

300

1958

operativă

37

Cumpatu

298

beton

200

2001

operativă

38

Cumpatu

265

beton

300

2001

operativă

39

Cumpatu

570

beton

300

1960

operativă

40

Cuza Voda

900

beton

300

1929

operativă

41

Cuza Voda

2.2

beton

300

1929

operativă

42

Cuza Voda

200

beton

300

1929

operativă

43

Drumul
Cotei1400

50

beton

500

1929

operativă

44

Drumul Cotei
1400

88

beton

400

1931

operativă

45

Eliade Radu

400

beton

250

1934

operativă

46

Eminescu

400

beton

250

1938

operativă

47

Ferninand

100

beton

300

1936

operativă

48

Florilor

290

beton

200

1931

operativă

49

Frasinului

258

beton

300

1931

operativă

50

Frasinului

60

beton

500

1931

operativă

51

Frasinului

90

beton

400

1931

operativă

52

Furnica

1.308

beton

300

1937

operativă

53

Furnica

60

beton

200

1960

operativă

54

Furnica

1.226

beton

400

1919

operativă
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Nr.
55

Strada / locatie
Garbovei

Lungime Material Diametru
570
beton
300

An
1937

Remarci
operativă

56

Garii

200

beton

300

1927

operativă

57

Garii

326

beton

600

1927

operativă

58

Gh. Doja

150

beton

400

1937

operativă

59

Gh. Doja

450

beton

200

1943

operativă

60

Gh. Doja

800

beton

300

1943

operativă

61

Gh. Sincai

160

beton

200

11937

operativă

62

Ghiocei

603

beton

300

1937

operativă

63

H.C.C.

440

beton

300

1937

operativă

64

I.L. Caragiale

125

beton

300

1937

operativă

65

Lastunilor

150

P.V.C.

200

1999

operativă

66

Liberattii

210

beton

300

1929

operativă

67

Lunei

75

beton

300

1934

operativă

68

M. Cantacuzino

75

beton

300

1933

operativă

69

M. Cantacuzino

112

beton

500

1933

operativă

70

M. Cantacuzino

500

beton

400

1933

operativă

71

M. Haret

100

beton

200

1933

operativă

72

M. Kogalniceanu

475

beton

200

1960

operativă

73

M. Kogalniceanu

2.208

beton

300

1933

operativă

74

M. Kogalniceanu

75

beton

500

1933

operativă

75

Manastirii

650

beton

300

1919

operativă

76

Mioritei

60

beton

200

1919

operativă

77

MunciiO. Goga

425

beton

300

1936

operativă

78

Piatra Arsa

400

beton

400

1927

operativă

79

P. Unirii

195

beton

150

1927

operativă

80

Panselutelor

300

P.V.C.

250

1928

operativă

81

Pelesului

70

beton

200

1928

operativă

82

Piatra Arsa

525

beton

300

1926

operativă

83

Platou Izvor

195

beton

150

1943

operativă

84

Platou Izvor

2

beton

300

1943

operativă

85

Plevnei

250

beton

300

1943

operativă

86

Plevnei

50

beton

150

1926

operativă

87

Prahovei

50

beton

150

1926

operativă
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Nr.
88

Strada / locatie
Primaverii

An
1926

Remarci
operativă

89

Rascoalei

62

beton

200

1934

operativă

90

Rascoalei

125

beton

300

1963

operativă

91

Republicii

115

beton

400

1963

operativă

92

Schiori

1.287

beton

1100

1924

operativă

93

Schiori

725

beton

300

1934

operativă

94

Scropoasa

150

beton

400

1934

operativă

95

Serei

175

beton

150

1934

operativă

96

Soimului

180

beton

200

1938

operativă

97

Soimului

100

P.V.C.

200

1999

operativă

98

Spitalului

246

beton

200

1936

operativă

99

Sportului

300

beton

200

1936

operativă

100

Stefan cel Mare

8

beton

150

1964

operativă

101

Stanjeneilor

475

beton

300

1964

operativă

102

T. Vladimerescu

160

beton

300

1934

operativă

103

Th. Aman

75

beton

200

1964

operativă

104

Th. Aman

550

beton

400

1964

operativă

105

Tisei

125

beton

250

1964

operativă

106

Toiporasi

350

beton

300

1964

operativă

107

Vanatori

150

beton

150

1935

operativă

108

Vanturis

175

beton

150

1936

operativă

109

Varful cu Dor

125

beton

300

1935

operativă

110

Varful cu Dor

70

beton

200

1962

operativă

111

Visinului

50

beton

150

1965

operativă

112

W. Maracineanu

596

beton

300

1956

operativă

113

Zadei

100

beton

150

1956

operativă

114

Zgarburei

155

beton

150

1956

operativă

Total
-

Lungime Material Diametru
1.63
beton
300

43.494
Colectoare principale, puncte de deversare: colectorul principal deversează în statia de
epurare, localizată în sudul orasului Sinaia;
Statii pompare ape uzate: Există 2 statii de pompare apă uzată în retea (SP1 Stadion si
SP2 Cumpatu). Ambele sunt scoase din operare ca urmare a pr oblemelor
electromecanice.
Alte structuri (bazine retentie, etc.): Nu mai există alte structuri în reteaua de canalizare;
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Tip statie de epurare
- Statia de epurare din Sinaia este proiectată pentru tratare mecanică si biologică
(secundară).
- An construire: 1975
- Epurare mecanică: Partea mecanică include:
• Grătare operate manual, urmate de camera deznisipator si separator de
grăsimi la careprocesul de aerare nu functionează;
• Canal Parshall;
• 2 decantoare primare (Bazine Imhoff);
• Epurare biologică: Epurarea biologică include:
o
•

Bazine aerare cu 8 suflante 7,5 kW fiecare;

o 2 decantoare secundare (Bazine Imhoff)
Nămolul este fermentat în Bazinele Imhoff si apoi deshidratat pe pat uri de
uscare.

Prin POS 1 se afla in derulare Proiectul CL1 “Reabilitare si extindere Statii de epurare apa uzata
in Orasele Sinaia, Breaza – Statii de tratare apa potabila in Orasele Comarnic si Sinaia, Judetul
Prahova” prin care s-au prevazut lucrari de reabilitare si extindere a statiei de epurare existente,
pentru 34.150 LE. In aceasta statie de epurare vor fi aduse si apele uzate din orasele Azuga si
Busteni.
3.3.12 Orasul Slanic
Oraşul Slănic se află în centrul României (judeţul Prahova), situat pe râul Slănic (afluent al râului
Vărbilău), în zona de Curbură a Subcarpaţilor, la altitudinea de 413 m, la 45 km Nord de municipiul
Ploieşti (reşedinţa judeţului Prahova) şi cca 100 km de Bucureşti.
Oraşul Slănic este o staţiune balneoclimaterică, centru al sării incluzând Muntele de Sare unic în
lume şi cea mai mare salină din Europa, oraş înconjurat de peisaje pitoreşti şi dispunând de
condiţii de cazare, tratament şi divertisment variate.
Se poate ajunge in Slanic pe drumul naţional DN1, Bucureşti – Ploieşti şi apoi fie pe Valea
Teleajenului peste Dealul Bughea, fie pe Valea Vărbilăului şi Slănicului din oraşul Plopeni.
3.3.12.1 Infrastructura de apa
In orasul Slanic exista un sistem centralizat de alimentare cu apa compus din:
-

Sursa de apa: - captarea de rau din comuna Stefesti;
- sursa Crasna

-

Cond. aductiuni cca.12,5 km;

-

Cond. transport cca. 8,8 km;

-

Statie de tratare;

-

Rez apa 200 mc;
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-

Retea distributie existenta L ≈ 36.380 m;

-

Retea distributie reabilitata L ≈ 6.160 m. (reabilitare prin programul SAMTID 2003)

3.3.12.2 Infrastructura de apa uzata
In orasul Slanic exista un sistem centralizat de canalizare compus din:
-

Retea de canalizare existenta L ≈ 8.540m;

-

Statie de epurare existenta.

3.3.13 Orasul Urlati
Oraşul este situat în partea de sud-est a României, în sud-estul judeţului Prahova, la 22 km de
Municipiul Ploieşti, reşedinţa judeţului Prahova şi la 81 km de Bucureşti, respectiv 67 km de
Aeroportul Internaţional "Henri Coanda" Otopeni.
Oraşul cuprinde pe lânga centru alte 15 zone adiacente. Satele-cartiere pornesc ca nişte raze, din
centrul propriu-zis: Arioneştii Noi şi Vechi, Cherba, Jercălăi, Maruntis, Orzoaia de Sus şi Orzoaia
de Jos, Schiau, Valea Bobului, Valea Crîngului, Valea Mieilor, Valea Nucetului, Valea Pietrei,
Valea Seman şi Valea Urloii.
Calea de acces în localitate este DN 1B Ploieşti - Buzău, din Albeşti Paleologu, la o distanta de
4 km, pe DJ 102 C.
Oraşul este situat la o distanta de 6 Km de Gara Cricov.
3.3.13.1 Infrastructura de apa
Sursa de alimentare cu apa a orasului Urlati o reprezinta frontul de captare Baltesti, din care se
mai alimenteaza si orasul Mizil, comunele Gornet, Baltesti, Apostolache, Gornet Cricov si Ceptura.
Conducta de aductiune de la Frontul Baltesti catre orasul Urlati este compusa din doua fire: firul I
confectionat din PEID Dn 400mm, cu lungimea de 19,95 km (reabilitata prin programul PHARE) si
firul II confectionat din azbociment si otel cu Dn 300 mm cu lungimea de 18,5 km.
Gospodarie apa alcatuita din: Rezervoare de apa 2x1000 mc, statie de clorare.
Reteaua de di stributie a apei potabile ce deserveste orasul Urlati este confectionata din otel si
PEID, De 63-250 mm, cu o lungime insumata de cca. 62,20 km. O parte din reteaua de distributie,
cca. 12,4 km, a fost reabilitata prin programul SAMTID 2003.
3.3.13.2 Infrastructura de apa uzata
Din punct de vedere al canalizarii, Orasul Urlati dispune de un sistem de canalizare unitar, ce are o
lungime totala de 13,41 km. Colectoarele de canalizare a apelor uzate au diametre cuprinse intre
Dn 250 m m si Dn 600 mm si sunt realizate din tuburi din beton, azbociment si PVC. Starea
sistemului de canalizare este deficitara pe anumite portiuni, necesitand lucrari de reabilitare.
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In prezent, prin POS1, se deruleaza investitii in cadrul contractului de lucrari CL9 – “EXTINDERE
RETEA DE CANALIZARE SI COLECTOR IN ORASELE BAICOI, URLATI SI PLOPENI, JUD.
PRAHOVA” care cuprinde lucrarile:
 extinderea retelei de canalizare menajera cu conducte din PVC Dn250mm, Ltot = 10794 m,
 reabilitarea retelei de c analizare menajera cu conducte din PVC Dn250mm si PAFSIN
Dn600mm, Ltot = 3018 m,
 pomparea apelor uzate cu ajutorul a 7 statii de pompare apa uzata,
 conductele de refulare au lungimea totala de 1777 m.
 camine de vizitare/intersectie;
 preluarea racordurilor de la consumatori;
Apele uzate ajung in statia de epurare mecano-biologica existenta a localitatii Urlati, cu capacitatea
de 32 l/s. Aceasta este amplasata pe malul stang al raului Cricovul – Sarat, in zona de sud- vest a
orasului Urlati si inregistreaza frecvente depasiri ale indicatorilor de calitate ai apelor uzate
epurate.
Prin POS1, statia de epur are va fi inlocuita cu o noua s tatie pentru 10.500 LE care sa permita
evacuarea efluentului in emisar conform normelor europene. Se prevad de asemenea extinderi si
reabilitari ale retelei de canalizare.
Apele uzate menajere din reteaua de canalizare a or asului Urlati vor fi evacuate in statia de
epurare noua cuprinsa in contractul de lucrari CL-3 “REABILITAREA SI EXTINDEREA SEAU IN
ORASELE VALENII DE MUNTE, MIZIL SI URLATI, JUD. PRAHOVA".
3.3.14 Orasul Valenii de Munte
Vălenii de Munte este un oraș din județul Prahova aflat în Depresiunea Vălenii de Munte, pe Valea
Teleajenului, la 98 km distanță de municipiul București, la 28 km nord de municipiul Ploiești și la
89 km sud-est de municipiul Brașov. Se întinde pe o lungime de 5 kilometri. În oraș se poate
ajunge folosind DN1A București – Ploiești – Brașov. Este atestat documentar ca „târg al
săcuienilor” și vamă în secolul al XV-lea, într-o poruncă a lui Dan al II-lea de la 1431. Vălenii de
Munte a fost reședința lui Nicolae Iorga, aici găsindu-se în prezent Casa Memorială care poate fi
vizitată. Ziua orașului este la 9 mai.
Factorii materiali prielnici de pe Valea Teleajenului au făcut ca omul să fie atras în zonă încă din
cele mai vechi timpuri. Cercetările arheologice sau și lucrările întâmplătoare au scos la iveală urme
din vechime începând cu paleoliticul mijlociu și continuând cu etapele succesive, mezoliticul și
neoliticul.
3.3.14.1 Infrastructura de apa
In orasul Valenii de Munte exista un sistem centralizat de alimentare cu apa compus din:
-

Sursa de apa: - acumularea Maneciu pe raul Teleajen
- acumularea Valenii de Munte, pe raul Teleajen

-

Statii de tratare - statia de tratare Maneciu (produce cca. 80 l/s)
- statia de tratare Valenii de Munte (produce cca. 400 l/s)
Pagina 245

-

Aductiuni L ≈ 26.500 m

-

Conducte transport L ≈ 1.900 m

-

S.P.

-

Gospodaria apa: - Rez. 2 x 2500 mc

-

Retea distributie existenta L ≈ 68.800 m

Au fost implementate prin program PHARE 2003 – SAMTID:
-

Retea distributie reabilitata L ≈ 2 900 m

-

Retea distributie noua L ≈ 2 500 m

-

Aductiune reabilitata L ≈ 920 m

3.3.14.2 0Infrastructura de apa uzata
In orasul Valenii de Munte exista un sistem centralizat canalizare compus din:
- Retea de canalizare existenta L≈15.800 m;
- Statie de epurare mecano-biologica de cca. 106 l/s;
- Statie de epurare compacta tip Resetilovs pentru 500 locuitori echivalenti.
In prezent, prin POS1, se deruleaza investitii in cadrul contractului de lucrari CL8 – “EXTINDERE
RETEA DE CANALIZARE IN ORASELE CAMPINA, BANESTI SI VALENII DE MUNTE, JUD.
PRAHOVA” care cuprinde lucrarile:
 extinderea retelei de canalizare menajera cu conducte din PVC SN8 Dn250mm÷Dn400mm,
Ltot = 28748 m,

pomparea apelor uzate cu ajutorul a 10 statii de pompare apa uzata,

conductele de refulare au lungimea totala de 3107 m.

camine de vizitare/intersectie;

preluarea racordurilor de la consumatori;
Apele uzate menajere din reteaua de canalizare a orasului Valenii de Munte sunt evacuate in statia
de epurare ce va fi modernizata, prin POS1, prin contractul de lucrari CL-3 “REABILITAREA SI
EXTINDEREA SEAU IN ORASELE VALENII DE MUNTE, MIZIL SI URLATI, JUD. PRAHOVA".
3.3.15 Comuna Adunati
Comuna Adunati este situata in partea de no rd-vest a judetului Prahova, in zona dealurilor
subcarpatice, la limita cu judetul Dambovita, la cca. 8 km vest de orasul Breaza.
Populatia comunei in anul 2011 la recensamant era de 2.104 locuitori, distribuita pe cele trei sate
componente: Adunati, Ocina de Jos si Ocina de Sus.
3.3.15.1 Infrastructura de apa
Alimentarea cu apa i n comuna Adunati se realizeaza din rezervorul de i nmagazinare din cadrul
gospodariei de apa Breaza de unde este pompata prin intermediul statiei de pompare in rezervorul
aferent localitatii Adunati. Conducta de aductiune este din PEID, De 160 mm.
Grupul de pompare din statia de pompare Breaza are caracteristicile: H = 60 mCA; P = 10 kW;
Q = 40 mc/h. Dezinfectia se face cu aparat de clorinare automat.
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Rezervorul pentru localitatea Adunati are capacitatea de 300 mc, in care se afla si volumul
intangibil de incendiu. Rezervorul este o constructie circulara, suprateran, din beton armat.
Din rezervorul de inmagazinare apa potabila este distribuita catre utilizatori gravitational.
Lungimea retelei de distributie este de 7 200 m cu conducte din PEHD cu De 50 – 110 mm.
3.3.15.2 Infrastructura de apa uzata
In prezent, comuna Adunati nu di spune de un sistem centralizat de c olectare a apel or uzate
menajere si statie de epurare ape uzate.
3.3.16 Comuna Albesti Paleologu
Aflata in zona campiei piemontane, pe v alea Cricovului Sarat, comuna Albesti Paleologu este
traversata de dr umurile DN 1B (Ploiesti – Buzau) si DN 1D (spre Urziceni) si de c alea ferata
Ploiesti – Buzau.
Populatia inregistrata la recensamantul din 2011 era de 5. 683 locuitori. Comuna cuprinde patru
sate: Albesti Paleologu, Albesti Muru, Cioceni si Vadu Parului.
3.3.16.1 Infrastructura de apa
Comuna Albesti Paleologu dispune in prezent de un s istem de al imentare cu apa po tabila ce
cuprinde:
- Sursa: puturi forate la 70m adancime;
- Conducta aductiune L=200m;
- Rezervor de 300 mc;
- Statie de clorare;
- Statie de pompare (pentru Q=720mc/zi);
- Punct exploatare.
Retea de alimentare cu apa existenta in lungime totala de cca. 9 400 m din OL.
3.3.16.2 Infrastructura de apa uzata
In satul Albesti Paleologu din comuna Albesti Paleologu exista retea de canalizare menajera cu o
lungime totala de aproximativ 830 m deteriorata si o statie de epurare deteriorata.
Restul satelor componente ale comunei nu dispun de un sistem centralizat de colectare a apelor
uzate menajere si statie de epurare a apelor uzate.
3.3.17 Comuna Alunis
Comuna Alunis este situata in zona central-nordica a judetului, in arealul dealurilor subcarpatice.
Comuna este legata de municipiul Campina prin DJ 214 s i cuprinde satele Alunis si Ostrovu,
avand o populatie totala de 3.661 locuitori, la recensamantul din anul 2011.
3.3.17.1 Infrastructura de apa
Comuna Alunis nu dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa potabila. Doar in localitatea
Ostrovu sunt cca. 24 gospodarii care sunt bransate la reteaua de distributie a comunei Stefesti.
In rest, locuitorii din localitatile componente, Alunis si Ostrovu, utilizeaza apa din fantanile publice
si individuale de pe teritoriul comunei. Stratul de apa freatic este prezent la adancimi de 1,5 – 4 m
in zonele joase si de 15 - 20 m in zonele inalte ale comunei.
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Din evidentele DSP Prahova sursele locale reprezentate de fantanile publice si individuale contin
apa de c alitate necorespunzatoare, cu neconformitati pentru indicatorii bacteriologici (coliformi
totali, coliformi fecali, enterococi) si fizico-chimici (amoniu, azotiti, azotati).
In comuna s-a realizat o conducta de transport apa noua, pe traseul Brebu – Alunis – Varbilau Slanic, care va aduce apa potabila din sursa Paltinu, mai precis din aductiunea Paltinu – Movila
Vulpii. Conducta de aductiune traverseaza localitatea Alunis, este din fonta cu Dn 300 mm si va
asigura necesarul de ap a potabila pentru consumatorii din ambele localitati. La momentul vizitei
(noiembrie 2013) aductiunea nu e ra finalizata si nici rezervorele 2x500 mc din localitatea
Pietriceaua (com. Brebu).
3.3.17.2 Infrastructura de apa uzata
Comuna Alunis nu dispune de sistem de canalizare menajera si nici de statie de epurare. Evacuarea
apelor uzate menajere se realizeaza prin intermediul bazinelor vidanjabile si a puturilor de infiltrare,
realizandu-se astfel o poluarea semnificativa a apelor subterane si de suprafata.

3.3.18 Comuna Apostolache
Situata in zona colinara estica a judetului Prahova, la confluenta paraului Chiojdeanca cu raul
Cricovu Sarat, comuna Apostolache se afla la cca. 18 km distanta de orasul Urlati.
Populatia comunei era de 2.164 locuitori la recensamantul din anul 2011, distribuita in satele
componente: Apostolache, Buzota, Marlogea, Udresti si Valea Cricovului.
3.3.18.1 Infrastructura de apa
Alimentarea cu apa in comuna Apostolache se realizeaza din forajul F1 din frontul de captare
Baltesti, apoi prin conducta de aductiune pana la gospodaria de apa de la Ghiocelul.
Caracteriscilile pompei (LOWARA) din foraj sunt: H = 25 mCA; P = 5,5 kW; Q = 30 mc/h.
De la gospodaria de a pa de l a Ghiocelu, apa este pompata cu ajutorul unui grup de pom pe
submersibile intr-un rezervor tampon de aspiratie, cu V = 15 mc si apoi distribuita printr-o conducta
de refulare din PEHD, Dn = 63 mm si L = 10 m, racordata la aductiunea existenta catre rezervorul
situat in comuna Apostolache.
Pompa submersibila are caracteristicile: Q = 10 mc/h, H = 50 mCA.
In comuna Apostolache exista doua rezervoare cu capacitatea de 150 mc care alimenteaza
localitatile Buzota, Apostolache, Marlogea si Valea Cricovului. In rezervoare este inclus si volumul
intangibil de incendiu de 10 mc.
Dezinfectarea se face cu instalatie automata cu hipoclorit.
Din rezervorul de inmagazinare apa potabila este distribuita catre consumatori prin conducte din
PEHD, cu diametre cuprinse intre Dn = 25 - 110 mm. Lungimea retelei este de 17,83 km.
3.3.18.2 Infrastructura de apa uzata
In prezent, comuna Apostolache nu dispune de un sistem centralizat de colectare a apelor uzate
menajere si statie de epurare ape uzate.
3.3.19 Comuna Aricestii Rahtivani
Comuna este situata la aproximativ 10 km nord vest de municipiul Ploiesti, in zona de campie si
este traversata de o artera rutiera importanta, DN 72 prin care se asigura legatura cu municipiile
Ploiesti si Targoviste.
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Populatia la recensamantul din anul 2011 era de 8.704 locuitori, distribuita in satele componente
Aricestii Rahtivani, Buda, Nedelea, Stoenesti si Targsoru Nou.
3.3.19.1 Infrastructura de apa
Comuna Aricestii Rahtivani dispune in prezent de un s istem centralizat de al imentare cu apa
potabila format din 10 foraje si 5 Gospodarii de Apa (cate una pentru fiecare sat), iar reteaua de
distributie acopera fiecare sat in proportie de 100%.
Din evidentele DSP Prahova nu s-au inregistrat probleme de calitate a apei potabile la nici unul dintre
cele cinci sisteme de alimentare cu apa.

3.3.19.2 Infrastructura de apa uzata
In prezent, comuna Aricestii Rahtivani nu dispune de un sistem centralizat de colectare a apelor
uzate menajere si statie de epurare ape uzate.
3.3.20 Comuna Aricestii Zeletin
Situata in zona colinara estica a judetului, comuna Aricestii Zeletin se afla la cca. 20 km vest de
orasul Valenii de Munte.
Populatia la recensamantul din anul 2011 era de 1.224 locuitori. Comuna cuprinde satele Aricestii
Zeletin si Albinari.
3.3.20.1 Infrastructura de apa
In comuna s-a realizat un sistem centralizat de alimentare cu apa prin extinderea sistemului zonal
Maneciu – Valeni – Movila Vulpii. Din zona orasului Valenii de Munte este racordat sub-sistemul
zonal Predeal Sarari – Aricestii Zeletin – Carbunesti – Surani – Soimari care cuprinde un rezervor
cu V = 500 mc la Vf. Stanei, din care apa se distribuie gravitational in Albinari si Aricestii Zeletin.
Din rezervor se distribuie apa potabila prin intermediul unei retele de distributie cu o lungime totala
de cca. 30 km, realizata recent in cadrul unui proiect derulat in parteneriat cu CJ Prahova. Reteaua
de distributie acopera zonele construite aproape integral, fiind realizate un numar de cca. 531
bransamente, contorizate in proportie de 82,8 %.
3.3.20.2 Infrastructura de apa uzata
Comuna Aricestii Zeletin nu di spune de sistem de canalizare a apel or uzate menajere si nici de
statie de epurare.
Evacuarea apelor uzate menajere se realizeaza prin intermediul bazinelor vidanjabile si a puturilor
de infiltrare.
3.3.21 Comuna Baba Ana
Comuna Baba Ana este situata in partea de s ud-est a judetului Prahova, in zona de c ampie, la
limita cu judetul Buzau, la cca. 3 km de orasul Mizil.
Populatia comunei era de 3.894 locuitori la recensamantul din anul 2011, distribuita in satele
componente Baba Ana, Ciresanu, Conduratu si Satu Nou. Satul Crangurile a f ost inregistrat la
acest recensamant ca fiind fara locuitori.
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3.3.21.1 Infrastructura de apa
Alimentarea cu apa a localitatii Baba Ana se face din un put forat F1 avand adancimea de 120 m
si Q = 2,4 l/s. Forajul este echipat cu o electropompa submersibila de tip Grundfos, avand
caracteristicile: Q=11 mc/h; H=25 m; P=1,5 Kw; n = 2900rot/min.
Pentru satele Conduratu, Ciresanu si Satu Nou exista doua racorduri la sistemul de alimentare cu
apa a orasului Mizil.
Amplasarea instalatiei de clorare se afla in incinta gospodariei de apa.
Pentru satele Conduratu, Ciresanu si Satu Nou exista doua statii de clorinare automatizate cu
hipoclorit care in prezent nu sunt utilizate, tratarea apei facandu-se in statia de tratare Mizil.
Statia de pom pare din localitatea Baba Ana cuprinde 3 pom pe (2+1) tip Grundfos CR 32 c u
caracteristicile: Q = 30 mc/h, H = 21 mCA, P = 3 kW, n = 2900 rot/min si un hidrofor cu capacitatea
de 200 litri, amplasat pe conducta de refulare.
Statia de pom pare din satul Conduratu este echipata cu 2 pom pe de t ip Grundfos tip CR20 cu
caracteristicile: Q = 21 mc/h, P = 5,5 kW, H = 58 mCA,n = 2900 rot/min pentru pomparea apei in
reteaua de distributie si o pompa de incendiu Grundfos tip CR15 cu Q = 18 mc/h, H = 53 mCA, P
=4 kW, n = 2900 rot/min.
Statia de pompare pentru satele Ciresanu si Satu Nou este echipata cu 2 pompe de tip Grundfos
tip CR20 cu caracteristicile: Q = 21 mc/h, P = 5,5 kW, H = 58 mCA,n = 2900 r ot/min pentru
pomparea apei in reteaua de distributie si o pompa de incendiu Grundfos tip CR15 cu Q = 18 mc/h,
H = 53 mCA, P =4 kW, n = 2900 rot/min.
Conducta de aductiune are Dn = 110 mm si o lungime L =13,43 km.
Capacitatea de inmagazinare a rezervoarelor din localitatea Baba Ana este de 1x300 mc si 1x150
mc, in care este inclusa si rezerva de incendiu. Rezervorul este metalic, cu sistem de pr indere
antiseismic.
Capacitatea de inmagazinare a rezervorului din localitatea Conduratu este de 2x150 mc.
Rezervorul este metalic, suprateran.
Capacitatea de i nmagazinare a r ezervorului in localitatea Ciresanu este de 150 m c. Rezervorul
este metalic, suprateran.
Din rezervorul de i nmagazinare Baba Ana apa potabila este distribuita catre utilizatori prin
conducte din PEHD, cu diametre cuprinse intre Dn = 32 - 160 mm. Lungimea totala a retelei este
de 10.225 m.
Reteaua de di stributie din Conduratu este alcatuita din conducte PEHD cu Dn = 50 – 110 mm,
L = 9.579 m.
Reteaua de distributie din Ciresanu este din conducte PEHD cu Dn = 50 – 110 mm, L = 8.561 m.
3.3.21.2 Infrastructura de apa uzata
Comuna Baba Ana dispune in prezent de sisteme centralizate de colectare a apel or uzate
menajere si statii de epurare ape uzate, astfel:
•

Sat Baba Ana:
- Retea canalizare L≈5.000m
- Statie de epurare compacta, containerizata, modulate, cu treapta mecanica,
biologica si chimica pentru 100 mc/zi, dimensionata pt cca. 30% din populatia
satului.
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•

•

Sat Conduratu:
- Retea canalizare L≈2.800m
- Statie de epurare compacta, containerizata, modulate, cu treapta mecanica,
biologica si chimica pentru 50 mc/zi, dimensionata pt cca. 30% din populatia satului.
Sat Ciresanu:
- Retea canalizare L≈1.100m
- Statie de epurare compacta, containerizata, modulate, cu treapta mecanica,
biologica si chimica pentru 50 mc/zi, dimensionata pt cca. 30% din populatia satului.

Localitatea Satu Nou nu dispune de sistem centralizat de c olectare a a pelor uzate menajere si
statie de epurare ape uzate.
3.3.22 Comuna Balta Doamnei
Se afla in partea de sud a judetului Prahova, pe malul stang al raului Ialomita, la cca. 27 km de
municipiul Ploiesti si aprox. 44 km de Bucuresti.
La recensamantul din anul 2011 popul atia comunei era de 2 .652 locuitori, distribuita in satele
componente: Balta Doamnei, Bara, Curcubeu si Lacu Turcului.
3.3.22.1 Infrastructura de apa
Comuna Balta Doamnei nu beneficiaza de alimentare cu apa din sistem centralizat. Locuitorii celor
patru localitati componente ale comunei dispun de fantani publice si individuale din care se asigura
necesarul de apa potabila. Apa din fantani prezinta probleme de potabilitate, atat pentru indicatorii
bacteriologici (coliformi totali si fecali, enterococi), dar si pentru unii dintre indicatorii fizico-chimici
(nitrati, conductivitate), dupa cum rezulta din evidentele DSP Prahova.
3.3.22.2 Infrastructura de apa uzata
In comuna nu exista retea de canalizare a apelor uzate si nici statie de epurare.
3.3.23 Comuna Baltesti
Este situata in partea centrala a judetului, in zona subcarpatica si este traversata de paraul
Saratel. Comuna se afla la cca. 15 k m de or asul Boldesti Scaeni si respectiv la cca. 18 k m de
orasul Valenii de Munte.
La recensamantul din anul 2011 popul atia comunei era de 3 .434 locuitori, distribuita in satele
componente Baltesti, Izesti si Podenii Vechi.
3.3.23.1 Infrastructura de apa
Alimentarea cu apa a comunei Baltesti se face din doua puturi forate F8 si F9, fiecare foraj fiind
echipat cu cate o electropompa submersibila de tip Grundfos, avand caracteristicile:
F8: Q=30 mc/h; H=35 mCA; P=5,5 Kw; n = 2900 rot/min
F9: Q=30 mc/h; H=35 mCA; P=5,5 Kw; n = 2900 rot/min
Apa este tratata prin clorinare in incinta gospodariei de apa, in statia de clorinare, cladire comuna
cu statia de pompare.
Pentru alimentarea cu apa a comunei Baltesti se utilizeaza un grup de pompare LOWARA cu 1+1
pompe cu caracteristicile: Q = 14,8 mc/h, Hmax = 49 mCA; P = 3 kW si un grup de po mpare
LOWARA cu 1+1 pompe cu caracteristicile Q = 14,8 mc/h, Hmax = 195 mCA; P = 11 kW care
sunt utilizate pentru alimentarea cu apa a localitatii Podenii Vechi.
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Conducta de transport a apei este din PEHD cu Dn = 125 mm si L = 5,7 km.
Capacitatea de inmagazinare a rezervorului din comuna Baltesti este de 100 mc, din beton armat,
ingropat, in care este inclusa si rezerva de incendiu. Din acest rezervor se distribuie apa potabila in
localitatile Baltesti si Izesti.
Capacitatea de inmagazinare a r ezervorului din localitatea Podenii Vechi este de 200 mc, din
beton armat, semiingropat, in care este inclusa si rezerva de incendiu.
Reteaua de distributie din Baltesti si Izesti este din otel, cu diamentre cuprinse intre 20 – 125 mm
cu L = 9,5 km, iar reteaua de distributie din Podenii Vechi este din otel cu diametre cuprinse intre
20 – 200 mm si L = 24 km.
3.3.23.2 Infrastructura de apa uzata
Comuna Baltesti nu dispune de retea publica de canalizare si nici de statie de epurare a apelor
uzate.
Spitatul din comuna are o retea de canalizare si o statie de epurare aflata intr-o stare avansata de
uzura.

3.3.24 Comuna Banesti
Amplasata in partea central vestica a judetului Prahova, in zona colinara joasa, comuna Banesti
este traversata de DN 1, importanta axa de circulatie prin care se asigura legatura cu municipiul
Ploiesti, situat la cca. 30 k m spre sud si cu municipiul Campina, aflat ca cca. 2 k m spre nord.
Raurile Prahova si Doftana constituie elementele hidrografice reprezentative ale comunei.
Populatia comunei era de 5.240 locuitori la recensamantul din 2011, distribuita in satele Banesti si
Urleta.
3.3.24.1 Infrastructura de apa
Alimentarea cu apa i n localitatea Banesti se realizeaza din statia de t ratare Voila prin conducta
magistrala Voila – Movila Vulpii ( ESZ Prahova ) prin intermediul unui racord (aflat in interiorul unui
camin de rupere de presiune) si a unei conducte cu Dn 400 mm si L = 60 m, fiind transportata
pana la statia de pompare.
Conducta de transport este din PEID, cu De 180 si 225 mm si L = 2400 m.
Statia de pompare apa este echipata cu un grup de pom pare de tip Grundfos compus din 1 + 1
pompe cu caracteristicile: Q = 30 mc/h, H = 76 mCA, P = 11 kW.
In incinta gospodariei de apa ex ista un rezervor din beton armat, suprateran, cu capacitatea de
500 mc, in care se afla si volumul intangibil de incendiu.
Din rezervorul de i nmagazinare apa pot abila este distribuita gravitational catre utilizatori prin
conducte din PEHD si otel, cu diametre cuprinse intre Dn = 25 - 125 mm, avand o lungime totala
de 26,522 km.
Alimentarea cu apa in localitatea Urleta este alcatuita din :
-

Sursa : 1 put forat de mare adancime (H=250m, Q=5,6 l/s);
Aductiune : cca. 130m;
Inmagazinare : Rezervor de 300mc;
Statie de pompare : 1 buc. (pentru alimentarea retelei de distributie);
Retea de alimentare cu apa existenta in lungime totala de cca. 8.000m.
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3.3.24.2 Infrastructura de apa uzata
Comuna Banesti nu dispune de retea publica de canalizare si nici de statie de epurare a apelor
uzate.
In prezent, prin POS1, se deruleaza investitii in cadrul contractului de lucrari CL8 – “EXTINDERE
RETEA DE CANALIZARE IN ORASELE CAMPINA, BANESTI SI VALENII DE MUNTE, JUD.
PRAHOVA” care cuprinde si lucrarile urmatoare in localitatea Banesti:
- Retea canalizare: L = 16.180 m
- Statii pompare SPAU: 6 buc.
- Conducte de refulare: L = 2.540 m
Reteaua de canalizare se va descarca in statia de epurare a Orasului Campina care va fi extinsa
si modernizata tot prin POS 1 in cadrul contractului de lucrari CL2 – “REABILITARE SI
EXTINDERE SEAU IN ORASELE CAMPINA SI PLOPENI, JUD. PRAHOVA".
3.3.25 Comuna Barcanesti
Comuna este situata in zona de campie a judetului, la sud de municipiul Ploiesti si este traversata
de caile rutiere DN 1 si centura ocolitoare a municipiului Ploiesti.
Populatia comunei totaliza in 2011 la recensamant 9.384 locuitori, distribuita in cele cinci sate
componente: Barcanesti, Ghighiu, Puscasi, Romanesti si Tatarani.
3.3.25.1 Infrastructura de apa
Comuna Barcanesti beneficiaza de un s istem centralizat de alimentare cu apa. Apa potabila este
preluata din sistemul zonal Paltinu, prin intermediul unei conducte de transport cu Dn 400 mm care
vine din nodul hidrotehnic Brazi.
Localitatile Barcanesti, Tatarani, Romanesti si Puscasi sunt alimentate din sursa Paltinu printr-un
rezervor cu V = 500 mc situat in Tatarani. Sistemul cuprinde si un rezervor V = 500 mc situat in
curtea primariei, care este utilizat exclusiv pentru rezerva de incendiu.
Reteaua de di stributie a f ost reabilitata si extinsa recent in cadrul unui proiect finantat prin OG
7/2006 si acopera integral localitatile.
In localitatea Ghighiu exista un put forat din care se pompeaza apa i n reteaua de di stributie.
Reteaua de distributie are o lungime de cca. 47 km si cuprinde conducte pe ambele parti ale
strazilor principale.
3.3.25.2 Infrastructura de apa uzata
Comuna Barcanesti dispune de un sistem de canalizare realizat in anii ’70 care cuprinde o retea
de colectoare cu o lungime de aprox. 2,0 km care deserveste zona de blocuri (cca. 110
apartamente) si o fosa septica.
3.3.26 Comuna Batrani
Situata in partea de est a j udetului, in arealul depresionar Starchiojd, comuna Batrani se afla la
cca. 20 km nord-est de orasul Valenii de Munte.
Populatia la recensamantul din 2011 era de 2.147 locuitori. Comuna s-a infiintat in anul 2005 cu
satele Batrani si Poiana Mare.
3.3.26.1 Infrastructura de apa
Comuna Batrani nu dispune in prezent de un sistem centralizat de alimentare cu apa.
Fantanile publice si individuale pe care le utilizeaza populatia din cele doua localitati componente
Batrani si Poiana Mare pentru asigurarea apei prezinta probleme de potabilitate, atat pentru
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indicatorii bacteriologici (coliformi totali si fecali, enterococi), dar si pentru unii dintre indicatorii
fizico-chimici (nitrati, nitriti, amoniu si substante organice).
Zona comunei Batrani este saraca in resurse de apa, motiv pentru care a fost demarat un proiect
de sistem zonal de alimentare cu apa din sursa Maneciu. Conducta de transport a apei potabile se
va realiza de-a lungul DJ 102L dinspre Drajna pana la Starchiojd, cu o ramificatie pe drumul DC 34
spre Batrani.
3.3.26.2 Infrastructura de apa uzata
In comuna Batrani nu exista sistem de canalizare a apelor uzate menajere si nici statie de epurare.
3.3.27 Comuna Berceni
Se afla in partea de s ud a j udetului, in zona de c ampie, la est de municipiul Ploiesti si este
strabatuta de raul Teleajen. Soseaua de centura a municipiului Ploiesti traverseaza comuna.
Comuna cuprinde satele Berceni, Cartierul Dambu, Catunu, Corlatesti si Moara Noua. In anul
2011, la recensamant, comuna detinea 6.186 locuitori.
3.3.27.1 Infrastructura de apa
Comuna Berceni dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa care cuprinde:
• sursa de apa locala formata din 3 puturi;
• conducta aductiune 100m;
• gospodarie de apa;
• inmagazinare : rezervoare 1x300mc si 1x500 mc;
• statii de pompare : 2 bucati
• retea de distributie apa potabila pe o lungime de 25 km.
3.3.27.2 Infrastructura de apa uzata
In prezent, comuna Berceni nu dispune de un sistem centralizat de c olectare a apel or uzate
menajere si statie de epurare ape uzate.
3.3.28 Comuna Bertea
Comuna se afla in partea central nordica a judetului, in zona de contact carpato-subcarpatica, pe
valea raului Bertea. In componenta comunei intra satele Bertea si lutu Rosu.
Populatia cuprindea 3.239 locuitori la recensamantul din anul 2011.
3.3.28.1 Infrastructura de apa
Alimentarea cu apa a comunei Bertea se realizeaza prin captarea a trei izvoare din lunca paraului
Bertea. Din puturile de captare pornesc conducte de legatura catre rezervorul tampon V = 10 mc,
rezervor circular, din beton, cu diametrul interior de 3 m si adancimea de 6, deasupra careia este
statia de pompare.
Statia de c lorinare este prevazuta cu un apar at de doz are a c lorului gazos si este dotata cu
laborator de analize fizico – chimice
Conducta de transport este din PEHD, cu L = 1.566 m
Statia de pompare este prevazuta cu 2+1 electropompe avand caracteristicile: Q = 18mc/h,
H = 115 – 120 m, P = 11 kW si un debit de 36 mc/h.
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Rezervorul de 300 mc este suprateran si este amplasat in gospodaria de apa Carpanis. In rezervor
este inclus si volumul intangibil de incendiu V = 54 mc.
Din rezervorul de i nmagazinare apa pot abila este distribuita gravitational catre utilizatori prin
intermediul unei retele de distributie cu o lungime totala de 4169 m.
3.3.28.2 Infrastructura de apa uzata
Comuna Bertea nu dispune de sistem de canalizare menajera si nici de statie de epurare.
Evacuarea apelor uzate menajere se realizeaza prin intermediul bazinelor vidanjabile si puturilor
de infiltrare, realizandu-se astfel o poluarea semnificativa a apelor subterane si de suprafata.
3.3.29 Comuna Blejoi
Situata in zona de campie a judetului, la nord de municipiul Ploiesti, comuna Blejoi este strabatuta
de raul Teleajen. Teritoriul comunei este deservit rutier de d rumurile nationale DN 1A si DN 1B
care asigura legatura cu Ploiestiul si respectiv, cu orasul Mizil.
Populatia comunei inregistra, la recensamantul din 2011, un total de 8.575 locuitori, repartizata pe
satele Blejoi, Ploiestiori si Tantareni.
3.3.29.1 Infrastructura de apa
Apa curenta pentru 99,5% dintre locuitori:
1. Sat Blejoi:
- sursa: 4 puturi forate cu adancimea H= 60 … 100 m cu Qtotal = 15 l/s. Nu exista
legatura intre cele 4 puturi;
- rezervor cu V = 300 mc si statie de clorare alimentate din putul P1;
- puturile P2, P3 si P4 alimenteaza direct reteaua de distributie;
- retea de distributie din otel si fonta in stare avansata de uzura.
2. Sat Ploiestiori:
- sursa: - 1 put forat cu H = 60 m cu Q = 7 l/s;
- printr-o conventie cu IELIF, satul mai primeste 3 l/s din gospodaria acestuia;
- retea de distributie din otel si fonta in stare avansata de uzura.
3. Sat Tantareni:
- sursa racorduri la:
- Conducta de apa Dn 150 mm de la rafinaria Vega;
- Conducta de aductiune Movila Vulpii – Teleajen, firul II Dn 800 mm;
- Puturile din satul Ploiestiori;
retea de distributie din otel si fonta in stare avansata de uzura.
3.3.29.2 Infrastructura de apa uzata
Canalizare – comuna nu are canalizare in sistem centralizat. Exista canalizare in zona centrelor
comerciale de pe centura Ploiestiului, L = 1 200 m.
3.3.30 Comuna Boldesti Gradistea
Comuna este situata in zona de campie, in extremitatea sud-estica a judetului, la limita cu judetele
Buzau si Ialomita, la o distanta de cca. 18 km de orasul Mizil. Teritoriul comunei este traversat de
paraul Ghighiu.
Populatia comunei totaliza in anul 2011 l a recensamant 1.817 locuitori, distribuita in satele
componente Boldesti si Gradistea.
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3.3.30.1 Infrastructura de apa
Alimentarea cu apa a comunei Boldesti Gradistea se face prin doua sisteme centralizate separate:
unul pentru satul Boldesti si celalalt pentru satul Gradistea.
Alimentarea cu apa a satului Boldesti se face dintr-un put forat la adancimea de 220 m. Forajul
este echipat cu o electropompa submersibila de tip Grundfos, avand caracteristicile: Q=8,35 mc/h;
H=32m; P=0,75Kw; n = 2900 rot/min.
Tratarea apei la Boldesti se face cu clor gazos, intr-o statie de c lorinare amplasata in incinta
gospodariei de apa. Apa tratata este inmagazinata intr-un rezervor cu capacitatea de 150 mc in
care este inclusa si rezerva de incendiu.
In incinta gospodariei de apa Boldesti, langa statia de clorare si rezervor este amplasata si o statie
de pompare cu 2+1 pompe de tip Grundfos CR 8-30 cu caracteristicile: Q = 10 mc/h, H = 21 mCA,
P = 1,1 kW, n = 2900 rot/min care alimenteaza reteaua de distributie prin conducte din PEHD, cu
diametre cuprinse intre Dn = 40 - 125 mm si o ungime totala a retelei de 7.821 m .
Alimentarea cu apa a s atului Gradistea se face dintr-un put forat la adancimea de 220 m . Forajul
este echipat cu o electropompa submersibila de tip Grundfos, avand caracteristicile:
Q=11,88 mc/h; H=31m; P=0,75Kw; n = 2900 rot/min.
Statia de t ratare din localitatea Gradistea cuprinde o s tatie de def erizare si o statie de c lorinare
amplasate in incinta gospodariei de apa. Apa tratata este inmagazinata intr-un rezervor cu
capacitatea de 150 mc in care este inclusa si rezerva de incendiu.
In incinta gospodariei de apa Gradistea, langa statia de tratare si rezervor este amplasata si o
statie de pompare cu 2+1 pompe de tip Grundfos CR 8-40 cu caracteristicile: Q = 10,5 mc/h,
H = 25mCA, P = 1,5 kW, n = 2900 rot/min care alimenteaza reteaua de distributie prin conducte
din PEHD, cu diametre cuprinse intre Dn = 40 - 110 mm si o ungime totala a retelei de 7.065 m.
3.3.30.2 Infrastructura de apa uzata
In prezent, comuna Boldesti-Gradistea nu dispune de un sistem centralizat de colectare a apelor
uzate menajere si nici de statie de epurare a apelor uzate.
3.3.31 Comuna Brazi
Este situata in partea sud-vestica a judetului, in arealul de campie, pe malul stang al raului
Prahova, la sud de municipiul Ploiesti. Teritoriul comunei este strabatut de calea ferata BucurestiBrasov.
Populatia comunei in anul 2011 la recensamant era de 8.094 locuitori, repartizata pe satele Brazii
de Sus, Brazii de Jos, Batesti, Negoiesti, Popesti si Stejaru.
3.3.31.1 Infrastructura de apa
Comuna Brazi este alimentata cu apa din sistemul zonal Movila Vulpii – Nodul Hidrotehnic Brazi,
care preia apa potabila din statiile de tratatare Voila si Valenii de Munte, pentru localitatile Brazii de
Jos, Brazii de Sus, Batesti, Popesti si Negoiesti, iar pentru localitatea Stejaru exista un sistem local
de alimentare cu apa din sursa subterana.
Sistemul centralizat de alimentare cu apa pentru localitatile Brazii de Jos, Brazii de Sus, Batesti,
Popesti si Negoiesti dispune de o aductiune de 2,6km, o statie de clorinare modernizata in anul
2004, un rezervor de 1 20 mc, o statie de po mpare pentru debitul Q= 1800mc/zi si o r etea de
distributie de cca. 37,8 km, realizata in anul 2000.
Localitatea Stejaru are o retea de distributie cu o lungime de aprox. 2,2 km.
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Din evidentele DSP Prahova, apa distribuita prin sistemul centralizat in localitatea Stejaru prezinta
neconformitati pentru indicatorii bacteriologici (enterococi) si fizico-chimici (turbiditate, amoniu,
azotiti, clor rezidual). Locuitorii din Stejaru utilizeaza in mica masura apa din sistemul centralizat
intrucat detin puturi si fantani individuale.
3.3.31.2 Infrastructura de apa uzata
Comuna Brazi dispune de un s istem de c analizare a apel or uzate menajere care a fost pus in
functiune in anul 2012 si care acopera localitatile Brazii de Jos, Brazii de Sus, Batesti, Popesti si
Negoiesti, mai putin satul Stejaru.
Reteaua de canalizare descarca apele uzate in statia de epurare a societatii OMV Petrom S. A.
3.3.32 Comuna Brebu
Este amplasata in zona subcarpatica si cea de contact cu muntele, in partea central-nordica a
judetului, pe partea stanga a vaii Doftana, la o distanta de aprox. 7 km de municipiul Campina.
Comuna Brebu are patru localitati componente: Brebu Manastirei, Brebu Megiesesc, Pietriceaua si
Podu Cheii. Populatia totala la recensamantul din anul 2011 era de 7.103 locuitori.
3.3.32.1 Infrastructura de apa
Dintre cele patru localitati componente, doar Pietriceaua nu are sistem public de al imentare cu
apa, locuitorii din aceasta localitate asigura apa din panza freatica prin fantani de tip rural sau prin
drenuri.
Sistemul centralizat de alimentare cu apa potabila acopera in totalitate localitatile Brebu Manastirei
si Brebu Megiesesc si cca. 80 % din localitatea Podu Cheii.
Sursa de apa potabila o reprezinta sistemul zonal Paltinu, mai exact aductiunea care vine de l a
statia de tratare Voila (firul I). In dreptul comunei Brebu exista un racord la aductiunea Dn 1000
mm, care preia debitul necesar pentru comuna Brebu prin intermediul unui rezervor cu V = 15 mc
si o statie de pompare care contine 2 pompe Grundfos CR45-6-2 cu caracteristicile: Q= 45 mc/h;
H=113 m; P=22 kW; n = 2947 rot/min. Debitul preluat se pompeaza prin intermediul unei aductiuni
cu Dn 200 mm si o lungime de 4,4 km pana la o un rezervor cu V = 200 mc din care se asigura
distributia gravitationala in Brebu Megiesesc si Brebu Manastirei. Tot din rezervorul cu V = 200 mc
se preia un debit care se pompeaza cu ajutorul a 2 pompe Grundfos CR32-4-2 cu caracteristicile:
Q= 30 mc/h; H= 50,8 m; P= 7,5 kW; n = 2919 r ot/min printr-o aductiune Dn 160 m m si L= 3,0 km
pana la rezervorul V = 300 mc. Din acest rezervor apa es te distribuita gravitational in Brebu
Manastirei si prin pompare pentru zona de nord, inclusiv in localitatea Podu Cheii, cu ajutorul unei
pompe Grundfos CR15-2 cu caracteristicile: Q=17 mc/h; H=22 m; P=2,2 kW; n = 2899 rot/min.
3.3.32.2 Infrastructura de apa uzata
Incepand cu primavara anului 2013 i n satele Brebu Manastirei si Brebu Megiesesc s-a dat in
exploatare reteaua de canalizare menajera.
3.3.33 Comuna Bucov
Se afla in campia piemontana a Ploiestiului, la nord-est de municipiul resedinta de judet, pe malul
stang al raului Teleajen. Valea Bucovelului strabate teritoriul comunei in partea de est a acestuia
iar, prin artera rutiera DN 1B se face legatura cu orasul Mizil.
Cu o populatie de 10.388 locuitori in anul 2011 la recensamant, comuna Bucov se incadreaza in
categoria comunelor mari ale judetului. Localitatile componente sunt: Bucov, Bighilin, Chitorani,
Pleasa si Valea Orlei.
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3.3.33.1 Infrastructura de apa
Comuna Bucov dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa, astfel:
a) Sat Pleasa:
-

Sursa: 2 puturi.

-

Rez 300 mc

-

Statie de pompare

-

Statie de clorare

-

Retea distributie existenta, acopera in proportie de 90% din localitate.

b) Sate Bucov, Chitorani, Valea Orlei si Bighilini:
-

Sursa: 4 puturi.

-

Aductiuni : 1000m, Dn200mm

-

Rez 300 mc

-

Statie de pompare

-

Statie de clorare

-

2 Statii de repompare

-

Retea distributie existenta, acopera in proportie de 90% din localitate.

Conform datelor obtinute de la Primaria Comunei Bucov reteaua de distributie are o lungume de
cca. 30 km si are o acoperire de 90 % pentru toata comuna.
3.3.33.2 Infrastructura de apa uzata
In anul 2007 s-a obtinut finantare prin fonduri SAPARD pentru infiintarea unui sistem de canalizare
in Comuna Bucov, astfel:
a) Sat Bucov:
-

Retea canalizare in lungime de 8,5 km, care acopera 20% din sat;

-

2 statii de pompare apa uzata menajera;

-

Statie de Epurare cu capacitate de 5 000 Locuitori Echivalenti.

b) Sat Pleasa
exista 2 z one cu blocuri (Colonie si 1Mai) cu sisteme de canalizare in lungime de 3 km, cu
deversare in Teleajen.
In anul 2011 s-a obtinut finantare pentru extinderea retelei de canalizare in satele Bucov si Pleasa
pentru a se ajunge la o acoperire de 90%, astfel:
a) Sat Bucov:
-

Extindere retea de canalizare in satul Bucov in lungime de 12,5 km;

-

5 statii de pompare apa uzata menajera in satul Bucov.
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b) Sat Pleasa
-

Extindere retea de canalizare in satul Pleasa in lungime de 10 km;

-

2 statii de pompare apa uzata menajera in satul Pleasa.

In anul 2013 s-a obtinut finantare pentru extinderea retelei de canalizare in satul Chitorani pentru a
se ajunge la o acoperire de 90%, astfel:
a) Sat Chitorani
-

Extindere retea de canalizare in satul Chitorani in lungime de 12 km;

-

5 statii de pompare apa uzata menajera in satul Chitorani.

Conform datelor obtinute de la Primaria Comunei Bucov sistemul de canalizare are o acoperire de
90 % pentru satele Bucov, Pleasa si Chitorani.
3.3.34 Comuna Calugareni
Călugăreni este o comună în județul Prahova, formată din satele Călugăreni (reședința) și Valea
Scheilor. Comuna se află în estul județului, la nord de orașul Mizil, și este traversată de șoseaua
județeană DJ102R care o leagă spre vest de Tătaru și Gornet-Cricov, iar spre sud de Gura
Vadului și mai departe, prin alt drum județean, de Mizil.
3.3.34.1 Infrastructura de apa
In prezent Comuna Calugareni beneficiaza de un sistem centralizat de al imentare cu apa c are
acopera populatia in proportie de 100%.
Nu sunt necesare investitii externe bugetului local.
3.3.34.2 Infrastructura de apa uzata
In prezent comuna Calugareni nu dispune de un sistem centralizat de colectare a apelor uzate
menajere si statie de epurare ape uzate.
3.3.35 Comuna Carbunesti
Comuna este formata din doua sate: satul de resedinta Carbunesti si Gogeasca. Satele se intind
pe o distanta de 6,5 km, pe valea paraului Lopatna de-a lungul drumului judetean DJ 100 M Podeni
- Tirlesti. Teritoriul administrativ in suprafata de 2050, 13 ha s e invecineaza la est cu teritoriul
judetului Buzau, la nord cu comuna Posesti, la vest cu comunele Aricesti Zeletin si Surani si la sud
cu comuna Soimari. Din cele doua sate, Carbunesti are o vatra mai grupata .
3.3.35.1 Infrastructura de apa
In prezent in Comuna Carbunesti se deruleaza o i nvestitie privind alimentarea cu apa in sistem
centralizat in valoare de 4 ,25 milioane de l ei, din care 3,56 milioane lei au fost alocati in 2012,
diferenta fiind aprobata in 2013.
Nu sunt prevazute alte investitii externe bugetului local.
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3.3.35.2 Infrastructura de apa uzata
In prezent comuna Carbunesti nu dispune de un sistem centralizat de colectare a apel or uzate
menajere si statie de epurare ape uzate.
3.3.36 Comuna Ceptura
Comuna Ceptura este formată din cinci sate: Ceptura de Jos (resedinta), Ceptura de Sus,
Şoimeşti, Rotari şi Malul Roşu, fiind aşezată pe mai multe dealuri şi văi abrupte, care coboara în
trepte spre sud, făcând legătura între podişul munţilor Ciucaş şi câmpie. Pe aceste dealuri cresc
pomi fructiferi şi viţă de vie, care ocupa mari suprafeţe de teren, în special pe pantele dealurilor.
Spre nord-est Ceptura este înconjurată de păduri seculare.
Comuna Ceptura este situată pe pantele sudice ale Subcarpaților Curburii, în partea prahoveană a
podgoriilor Dealu Mare - Prahova. Satul Ceptura de Jos este locul intersecției între șoselele
județene DJ102K (ce o leagă de Urlați spre vest și de Mizil spre est), și DJ102N, care o leagă de
Gornet-Cricov spre nord și de DN1B spre sud, la 6 kilometri, șosea care leagă Ploieștiul de Buzău.
3.3.36.1 Infrastructura de apa
Alimentarea cu apa a c omunei Ceptura se realizeaza din aductiunea Baltesti-Urlati-Mizil pentru
localitatile Rotari, Soimesti, Ceptura de Sus si Malu Rosu si din sursa proprie de adancime pentru
localitatea Ceptura de Jos.
Localitatile Rotari, Soimesti, Ceptura de Sus si Malu Rosu sunt conectate la aductiunea
Dn 400 mm Baltesti – Urlati in punctul de bransare Valea Cucului, de unde prin intermediul unei
statii de pom pare, care contine o pom pa cu Q= 6 l/s si H= 80 m, apa este transportata catre un
rezervor cu V = 300 mc situat in satul Rotari.
In vecinatatea rezervorului de inmagazinare se afla o statie de clorinare cu functionare automata.
Apa clorinata este distribuita gravitational in localitatile Rotari, Soimesti si Ceptura de Sus.
Pentru localitatea Malu Rosu apa se pompeaza prin intermediul unei statii de pompare dotata cu
doua pompe avand Q= 3 mc/h si H= 220 m. Pentru locuintele situate la cote mai ridicate in satul
Rotari se utilizeaza un hidrofor.
Localitatea Ceptura de Jos are un sistem local de alimentare cu apa alcatuit din sursa subterana
cu 3 foraje avand urmatoarele caracteristici: forajul “Fendu” cu H= 250 m si Q= 1,5 l/s, forajul din
incinta fostei SC Dionysos SRL cu H=90 m si Q=2,2 l/s si forajul din incinta SC Bovin Suin SRL, cu
H=90 m si Q=1,0 l/s.
Gospodaria de apa este situata in zona “Fendu” si contine 3 rezervoare de inmagazinare din fibra
de sticla cu volumul total de 100 m c, de unde apa este distribuita gravitational in satul Ceptura de
Jos.
Intrucat apa captata prin intermediul puturilor in Ceptura de Jos prezinta probleme de calitate, s-a
realizat o alimentare din sistemul Baltesti-Urlati, prin construirea in anul 2012 a unei gospodarii de
apa in localitatea Ceptura de S us, care cuprinde un r ezervor metalic cu V = 300 mc si o s tatie
automata de clorinare. Sistemul de transport si distributie pentru Ceptura de Jos curpinde o
conducta Dn 110 mm din PEHD, cu o lungime totala de 5 755 m.
Desi lucrarile la rezervor sunt finalizate, acesta nu este pus in functiune si prin urmare in localitatea
Ceptura de Jos nu se distribuie apa din sursa Baltesti.
Reteaua de distributie cuprinde conducte din PEHD cu lungimea totala de 16 100 m in localitatile
Rotari, Soimesti, Ceptura de Sus si Malu Rosu si conducte din otel si PEHD cu lungimea totala de
14 780 m in localitatea Ceptura de Jos.
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3.3.36.2 Infrastructura de apa uzata
In prezent, comuna Ceptura are un sitem de canalizare in localitatea Ceptura de Jos care contine
o retea de colectoare de canalizare menajera cu o lungime totala de 5.755 m si o statie de epurare
mecano-bilogica cu capacitatea Q=15 l/s, finalizata in 2012. Pe reteaua de colectoare sunt 2 statii
de pompare a apelor uzate, una in zona rezidentiala a localitatii Ceptura de Jos si cealalta in zona
industriala.
Rata de r acordare este extrem de r edusa, in prezent fiind doar cca. 80 de abonat i care sunt
racordati la sistemul public de canalizare.
Statia de epurare a apelor uzate nu functioneaza in prezent din cauza debitului influent insuficient.
3.3.37 Comuna Cerasu
Cerașu este o comună în județul Prahova, formată din satele Cerașu (reședința), Slon, Valea
Borului, Valea Brădetului, Valea Lespezii și Valea Tocii.
Comuna Cerasu este specifica zonei submontane, situata in N-E judetului Prahova, la o altitudine
de circa 750 m, la 50 km de municipiul Ploiesti si 20 km de orasul Valenii de Munte.
Cerasu se invecineaza cu: localitatea Vama Buzaului la N; la S - comuna Drajna si comuna
Izvoarele; la V - comuna Maneciu; la E – comunele Starchiojd, Batrani si Posesti.
Cerasu este înconjurata de un relief variat, pornind de la colinele ce strajuiesc localitatea pâna la
culmile muntilor ce domina partea de nord, respectiv Muntii: Clabucet (1474 m), Vîrful lui Crai
(1485 m) si Tataru (1476 m), toate acestea conferindu-i un aspect geografic deosebit de pitoresc.
3.3.37.1 Infrastructura de apa
In prezent Comuna Cerasu dispune de un sistem de alimentare cu apa cu o retea in lungime totala
de 12,7 km si un numar de 390 abonati, astfel:
1. sat Cerasu:
- L = 3,5 km;
- 145 abonati.
2. satul Valea Lespezii:
- L = 5,4 km;
- 84 abonati.
3. satul Slon:
- L = 3,8 km;
- 161 abonati.
3.3.37.2 Infrastructura de apa uzata
In prezent, comuna Cerasu nu dispune de un sistem centralizat de colectare a apel or uzate
menajere si statie de epurare ape uzate.
3.3.38 Comuna Chiojdeanca
Chiojdeanca este o comună din județul Prahova, Muntenia, România, formată din satele
Chiojdeanca (reședința), Nucet și Trenu.
Comuna Chiojdeanca este situată în nord-estul județului Prahova, la limita cu județul Buzău, la
circa 45 km față de municipiul Ploiești și la circa 75 km de municipiul Câmpina, în zona colinară a
județului, pe ambele maluri ale râului Chiojdeanca, ce se varsă în râul Cricovul Sărat, învecinânduPagina 261

se la nord cu comuna Calvini (județul Buzău), la est cu comuna Salcia, la sud-est cu comuna
Sângeru, la vest cu comunele Șoimari și Podenii Noi, iar la sud cu comuna Apostolache, Prahova.
Comuna Chiojdeanca este deservită de șoseaua județeană DJ234, care o leagă spre sud de
Apostolache și mai departe de restul rețelei de drumuri județene prahovene.
Cele mai apropiate orașe situate de centrul comunei sunt: Urlați la o distanță de 25 km, Vălenii de
Munte la 35 km, Ploiești la 45 km, Câmpina la 75 km și Buzău la 80 km.
3.3.38.1 Infrastructura de apa
In Comuna Chiojdeanca exista un sistem centralizat de alimentare cu apa, operat de “SC Jovila
Construct SRL”, compus din:
-

Captare, Q = 3 l/s;
Aductiune, L = 5,2 km;
Rezervor, V = 250 mc;
Retea de distributie, L = 21 km.

Nu sunt prevazute investitii externe bugetului local.
3.3.38.2 Infrastructura de apa uzata
In prezent, comuna Chiojdeanca nu dispune de un sistem centralizat de colectare a apelor uzate
menajere si statie de epurare ape uzate.
3.3.39 Comuna Ciorani
Ciorani este o comună în județul Prahova, formată din satele Cioranii de Jos (reședința) și Cioranii
de Sus.
Comuna se află în extremitatea sudică a județului, pe malurile râului Cricovul Sărat, în zona
cursului său inferior, aproape de vărsarea în râul Ialomița. Localitățile se află pe malul stâng al
râului, dar comuna are teritorii și pe malul drept, fiind udată în partea sa sud-vestică și de râul
Ialomița. Comuna este străbătută de șoseaua națională DN1D care leagă Ploieștiul de Urziceni. La
Cioranii de Jos, din acest drum național se ramifică șoseaua județeană DJ201A, care duce tot la
Urziceni (în DN2), deservind însă și comunele ialomițene Adâncata și Moldoveni.
3.3.39.1 Infrastructura de apa
Alimentarea cu apa a c omunei Ciorani se face din doua puturi forate F1 si F2, avand adancimea
80 m fiecare. Distanta dintre cele doua foraje este de 450 m. Fiecare foraj este echipat cu cate o
electropompa submersibila de tip Grundfos, avand caracteristicile:
-

F1: Q=12 mc/h; H=60 mCA; P=5,5 Kw; n = 2900 rot/min

-

F2: Q=12 mc/h; H=40 mCA; P=5,5 Kw; n = 2900 rot/min

Statia de tratare nu este pusa in functiune tratarea apei se face manual cu var cloros.
Statia de pompare este echipata cu un grup de pompe 1+1 Grundfos, avand fiecare
caracteristicile: Q = 30 mc/h; P = 5,5 kW, H = 41 – 58 mCA.
In statia de pompare exista si un hidrofor cu V = 1000 l.
Conducta de aductiune a apei este din PEHD cu De 110 mm si L = 2,50 km si transporta debitul de
apa pompat din foraje in rezervorul de inmagazinare cu volumul de 500 mc, in care este inclusa si
rezerva de incendiu V = 108 mc. Rezervorul este din beton armat, circular, semiingropat.
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Din rezervorul de i nmagazinare apa pot abila este distribuita catre utilizatori prin intermediul unei
retele de conducte din PEHD, cu diametre cuprinse intre De 25 si De 160 mm si o lungime totala
de 33.714 m.
3.3.39.2 Infrastructura de apa uzata
In prezent, comuna Ciorani nu dispune de un sistem centralizat de c olectare a apelor uzate
menajere si statie de epurare ape uzate.
3.3.40 Comuna Cocorastii Mislii
Cocorăștii Mislii este o comună în județul Prahova, formată din satele Cocorăștii Mislii (reședința
comunei), Goruna și Țipărești.
Comuna se află în centrul județului, pe cursul mijlociu al râului Mislea, localitățile aflându-se pe
malul stâng al râului. Comuna este traversată de șoseaua județeană DJ 100D, care o leagă spre
sud-est de orașul Plopeni și spre vest de Bănești (DN1).
Din punct de vedere geografic, comuna este situată în partea central-vestică a judeţului Prahova şi
se învecinează cu următoarele localităţi:
-

la nord-vest cu comuna Telega;

-

la sud-vest cu comuna Scorţeni;

-

la nord-est cu comunele Vâlcăneşti şi Cosminele;

-

la sud-est cu comuna Dumbrăveşti;

-

la sud cu oraşul Plopeni.

3.3.40.1 Infrastructura de apa
Sistem centralizat operat de SC ApaCoc - Mislii SRL, compus din:
-

Sursa de apa: 4 puturi forate;
Aductiune L = 1 km;
Rezervor de 2 x 300 mc;
Retea distributie:
- sat Cocorastii Mislii, L = 11,7 km;
- sat Goruna, L = 5,9 km;
- sat Tiparesti, L = 3,4 km.

3.3.40.2 Infrastructura de apa uzata
Localitatile comunei Cocorastii Mislii nu dispun de un sistem centralizat de canalizare. Gospodariile
sunt cu prevazute haznale de tip rural (ne)vidanjabile si fose septice.

3.3.41 Comuna Cocorastii Colt
Cocorăștii Colț este o comună în județul Prahova, formată din satele Cheșnoiu, Cocorăștii Colț
(reședința), Cocorăștii Grind, Colțu de Jos, Ghioldum, Perșunari, Piatra și Satu de Sus.
Ea se află în extremitatea vestică a județului, la limita cu județul Dâmbovița și se întinde între
râurile Prahova și Cricovul Dulce. Comuna este traversată de șoseaua națională DN1A, care leagă
Bucureștiul de Ploiești prin Buftea. La Cocorăștii-Colț, acest drum se intersectează cu șoseaua
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județeană DJ101A, care duce spre sud către Periș (județul Ilfov) și spre nord către Mănești (unde
se termină în DN72).
3.3.41.1 Infrastructura de apa
Alimentare cu apa existenta:
1. Sistem centralizat pentru satele Cocorastii Colt, Cocorastii Grind, Persunari, Coltu de Jos,
Chesnoiu, Ghioldum si Satu de Sus:
-

Sursa de apa: 2 puturi forate la cca. 120 m adancime (Qput=3-3,5 l/s)

-

Gospodarie apa:
-

rezervor de 200 mc

-

statie de clorare

-

statie de pompare hidrofor

-

punct exploatare

-

Aductiune L=260m

-

Retea distributie L=16,55 km

2. Satul Piatra:
-

Retea distributie legata la reteaua de apa a comunei Brazi.

3.3.41.2 Infrastructura de apa uzata
Localitatile comunei Cocorastii Colti nu dispun de un sistem centralizat de canalizare. Gospodariile
sunt prevazute haznale de tip rural nevidanjabile si fose septice.
3.3.42 Comuna Colceag
Comuna Colceag este situata in S-E judetului Prahova la o d istanta de 30 k m de m unicipiul
Ploiesti, teritoriul comunei incadrandu-se in Marea Campie Romana, subunitatea Campia Mizilului.
Comuna Colceag are 4 sate componente: Satul Colceag (resedinta), Satul Inotesti, Satul Valcelele
si Satul Parepa-Rusani.
Este traversată de șoseaua județeană DJ102N, care spre nord o leagă de DN1B Ploiești–Buzău și
spre sud de șoseaua națională DN1 D Ploiești (Albești-Paleologu) – Urziceni. Este străbătută și
de calea ferată Ploiești–Buzău, pe care este deservită de gara Inotești.

3.3.42.1 Infrastructura de apa
In prezent, in comuna Colceag se afla in implementare un sistem de alimentare cu apa astfel:

c) Sat Inotesti:
- Sursa: 1 put forat cu H = 100 m.
- Rezervor de inmagazinare, circular, metalic, V = 400 mc;
- Statie de Clorare in container, cu hipoclorit;
- Statie de Pompare in container, 2+1 pompe, Qp=9,5 l/s; Hp=40 mcA;
- Grup de exploatare in container;
- Retea distributie in lungime de 4 km, din PEID, PE 100, SDR17, Pn10.
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d) Sat Colceag:
-

Retea distributie in lungime de 4 km, din PEID, PE 100, SDR17, Pn10.

Conform datelor obtinute de la Primaria Comunei Colceag sistemul de alimentare cu apa af lat in
executie va avea o acoperire de 40 % pentru satele Inotesti si Colceag.
3.3.42.2 Infrastructura de apa uzata
In prezent, in comuna Colceag se afla in implementare un sistem de canalizare menajera astfel:
a) Sat Inotesti:
-

Retea de canalizare menajera in lungime de 4 km, din PVC.

b) Sat Colceag:
-

Retea de canalizare menajera in lungime de 4 km, din PVC;

-

Statie de Epurare cu capacitate de 700 mc/zi.

Conform datelor obtinute de la Primaria Comunei Colceag sistemul de canalizare menajera aflat in
executie va avea o acoperire de 40 % pentru satele Inotesti si Colceag.
3.3.43 Comuna Cornu
Comuna se afla in partea vestica a judetului, in zona subcarpatica, la est de valea Prahovei si se
invecineaza cu municipiul Campina si orasul Breaza.Populatia comunei era in anul 2011 la
recensamant de 4.516 locuitori. Satul Valea Oprii figura ca fiind nelocuit.Celelalte sate ale comunei
sunt Cornu de Jos si Cornu de Sus.
3.3.43.1 Infrastructura de apa
Sistemul de alimentare cu apa din comuna a fost infiintat in anul 1984, cand au fost bransate cele
trei blocuri de locuinte din zona centrala si unele locuinte individuale de pe strada principala.
Ulterior, dupa 1990, comuna a fost racordata la sistemul zonal Paltinu – Movila Vulpii – Ploiesti
prin preluarea unui debit din statia de t ratare Voila, de unde pr in pompare printr-o conducta cu
Dn 400 mm si o lungime de aprox. 8,26 km apa potabila ajunge in rezervorul cu V = 300 mc situat
in comuna Cornu, la cota aproximativa 542 m. Din rezervor apa es te distribuita gravitational in
localitatea Cornu de Jos si prin pompare in satul Cornu de Sus, iar tratarea apei se face cu ajutorul
unei statii automate de clorinare.
Reteau a de distributie are o lungime de cca. 36 km si cuprinde conducte cu diametre intre Dn 50
si Dn 200 mm. Populatia care beneficiaza de apa din sistemul centralizat este de peste 95 %.
Comuna a beneficiat de un proiect de extindere si modernizare a retelei de distributie a apei prin
programul SAPARD.
3.3.43.2 Infrastructura de apa uzata
Comuna Cornu dispune de un sistem de canalizare menajera alcatuit dintr-o retea de colectoare
cu o lungime de cca. 10,6 km dezvoltata in satul Cornu de Jos si pentru o mica parte din Cornu de
Sus.
Reteaua de canalizare a fost extinsa printr-un proiect finantat prin FEADR si totodata s-a realizat o
statie de epurare automata, care a fost pusa in functiune in anul 2012.
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In prezent se realizeaza extinderea retelei de colectoare cu 12 km, cu finantare din fondul de
mediu.
3.3.44 Comuna Cosminele
Este pozitionata in partea central-nordica a judetului, in zona subcarpatica, pe valea Cosmina, fiind
racordata prin drumuri judetene si locale la principalele axe de circulatie din judet (DN 1 si si DN
1A).
Populatia comunei era in anul 2011 de 1 .068 locuitori. Satele componente sunt: Cosmina de Jos,
Cosmina de Sus, Draghicesti si Poiana Trestiei.
3.3.44.1 Infrastructura de apa
In comuna Cosminele exista un sistem centralizat de alimentare cu apa pentru satul Cosmina de
Jos (resedinta comunei). Sistemul este operat de Serviciul Public Local si cuprinde:
-

Sursa - racord la conducta magistrala Maneciu - Baicoi;
Aductiune cu lungimea de 1 km;
Retea de distributie cu lungimea de 6,60 km.

Pentru Cosmina de Sus si Poiana Trestiei au inceput lucrari de alimentare cu apa dar au fost oprite
din lipsa de fonduri. Pana acum a fost executata o statie de pompare.
3.3.44.2 Infrastructura de apa uzata
In prezent, comuna Cosminele nu dispune de u n sistem centralizat de colectare a apel or uzate
menajere si statie de epurare ape uzate.
3.3.45 Comuna Draganesti
Comuna se află pe malul stâng al Teleajenului și pe malul drept al Cricovului Sărat, având terenuri
nelocuite și pe malul stâng al celui din urmă, terenuri traversate de șoseaua DN1D, care
leagă Ploieștiul de Urziceni. Această șosea se intersectează lângă Bărăitaru cu șoseaua județeană
DJ100B, care o leagă spre est de Fulga și spre vest de Balta Doamneiși Gorgota. Din acest drum
județean se ramifică la Drăgănești DJ101F, care duce spre nord către Valea Călugărească, și
DJ147, un drum secundar care deservește câteva sate învecinate și se unește la loc cu DJ100B
la Gherghița.
Populatia comunei era in anul 2011 de 4.941 locuitori. Satele componente sunt: Draganesti,
Baraitaru, Meri, Belciug, Cornu de Jos, Hatcarau si Tufani.
3.3.45.1 Infrastructura de apa
Alimentarea cu apa a comunei Draganesti se face prin doua sisteme locale separate: un sistem in
satul Draganesti si celalalt in satul Baraitaru.
In celelalte sate ale comunei Draganesti nu exista sistem centralizat de alimentare cu apa.
Alimentarea cu apa a s atului Draganesti se face din doua puturi forate F1 si F2 cu adancimea de
100 m. Fiecare foraj este echipat cu cate o el ectropompa submersibila de t ip Graundfos, avand
caracteristicile: Q=17 mc/h; H=23m; P=1,1kW; n = 2900rot/min
Statia de tratare Draganesti cuprinde o instalatie de clorinare cu clor gazos.
Statia de pompare Draganesti cuprinde 2+1 pompe tip GRUNDFOS CR32-3/2 cu caracteristicile
Q = 30 mc/h, P = 5,5 kW/h, H = 36 mCA, n = 2900 rot/min.
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Conducta de aduc tiune dintre cele doua foraje aferente localitatii Draganesti este din PEHD cu
Dn90mm si L= 260 m.
Capacitatea de i nmagazinare a r ezervorului este de 500 m in care este inclusa si rezerva de
incendiu. Rezervorul are structura metalica, cu sistem de prindere antiseismic.
Reteaua de di stributie din localitatea Draganesti cuprinde conducte din PEHD, cu diametre
cuprinse intre Dn 63 ÷ 160 mm si o lungime totala de 12,005 km.
Alimentarea cu apa a satului Baraitaru se face cu ajutorul unui put forat cu adancimea de 70 m,
forajul fiind echipat cu o el ectropompa submersibila de t ip Grundfos, avand caracteristicile:
Q=17 mc/h; H=23m; P=1,1kW; n = 2900rot/min
La Baraitaru, statia de tratare cuprinde o instalatie de clorinare cu clor gazos.
Statia de t ratare Baraitaru contine 2+1 pompe GRUNDFOS CR16-30/2 cu caracteristicile
Q = 16 mc/h, P = 2,2 kW/h, H = 22 mCA, n = 2800 rot/min.
Capacitatea de i nmagazinare a r ezervorului este de 200 mc, in care este inclusa si rezerva de
incendiu. Rezervorul are structura metalica, cu sistem de prindere antiseismic.
In localitatea Baraitaru reteaua de di stributie contine conducte din PEHD, cu diametre cuprinse
intre Dn25 ÷ 125 mm, avand lungimea totala de 6,60 km.

3.3.45.2 Infrastructura de apa uzata
In prezent, comuna nu dispune de un sistem centralizat de colectare a apelor uzate menajere si
statie de epurare ape uzate.
3.3.46 Comuna Drajna
Comuna Drajna este situată în zona subcarpatică din nord-estul județului Prahova, în depresiunea
Drajna - Chiojd, flancată de culmile Pintenului Văleni-Homorâciu. Comuna este formată din satele:
Cătunu, Ciocrac, Drajna de Jos, Drajna de Sus (resedinta), Făget, Ogretin, Piatra, Pițigoi, Plai,
Podurile, Poiana Mierlei.
Se învecinează:
- la est cu comuna Posești;
- la sud-est cu comuna Aricești Zeletin;
- la sud cu comuna Predealul Sărari;
- la sud-vest cu orașul Vălenii de Munte;
- la vest cu comunele Teișani, Izvoarele și Măneciu;
- la nord, cu comuna Cerașu.
Limitele comunei sunt - latura nordică dealurile Leordeanu (834,4m), Teiului (762m), Iazul
Țiganului (769m), latura estică vârfurile Stănilă (756,7m), Mierlei (669,9m), Stânei (636,6m), La
Peri (672,8m), iar pe latura vestică de Piscul Domnului (532,7m).
Râul Drajna izvorăște din Munții Tătaru, Vârful lui Crai (1.473m).
Râul Ogretin izvorăște din Muntele Leurdeanul.
Populatia comunei era in anul 2011 de 5.168 locuitori.
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3.3.46.1 Infrastructura de apa
In comuna Drajna exista un sistem centralizat de alimentare cu apa si cuprinde:
•
•
•

•
•

alimentare cu apa di n reteaua Hidro Prahova SA sucursala Valenii de Munte, sursa
Maneciu;
aductiuni:
- fir 1 - bransament in zona Despani in lungime de 3,84 km, PEID, De 160/110 mm;
- fir 2 - bransament in zona Costeni in lungime de 3,64 km, PEID, De 110 mm;
6 Gospodarii de Apa, astfel:
- Poduri formata din 2 rezervoare cu volum de 50 mc si Statie de pompare;
- Catun formata din 2 rezervoare cu volum de 50 mc si Statie de pompare;
- Coasta Ogretin formata din 2 rezervoare cu volum de 50 mc si Statie de pompare;
- Urzicaru (in implementare) formata din 2 rezervoare cu volum de 500 mc;
- Piscu Domnului (in implementare) formata din 2 rezervoare cu volum de 500 mc;
- Poiana Mierlei (in implementare) formata din 2 rezervoare cu volum de 50 m c si
Statie de pompare;
2 statii de repompare (Costeni si Teisani);
retea de distributie pe o lungime de 52 km.

3.3.46.2 Infrastructura de apa uzata
In comuna Drajna exista retea de canalizare in lungime de 1,5 km reabilitata recent, cu Statie de
Pompare Apa Uzata a carei conducta de refulare deverseaza in reteaua de canalizare din Orasul
Valenii de Munte.
3.3.47 Comuna Dumbrava
Dumbrava este o comună în județul Prahova, formată din satele Ciupelnița, Cornu de S us,
Dumbrava (reședința), Trestienii de Jos, Trestienii de Sus și Zănoaga.
Comuna se află în partea ușor sud-estică a județului, pe malul stâng al Teleajenului în zona
cursului său inferior. Este străbătută de autostrada București–Ploiești, dar aceasta nu are o ieșire
în zonă. Comuna este deservită de șoseaua județeană DJ101F, care o leagă spre sud de
Drăgănești și spre nord de Valea Călugărească (intersecție cu DN1B).
Populatia comunei era in anul 2011 de 4.505 locuitori.
3.3.47.1 Infrastructura de apa
Exista sistem de alimentare cu apa, operat de Serviciul Public Local, astfel:
-

Sat Dumbrava - retea L = 5,7 km;
Sat Ciupelnita - retea L = 4,2 km;
Sat Zanoaga - retea L = 4,4 km;
Sat Cornu de Sus - put H = 100 m, retea L = 3,5 km;
Sat Trestienii de Sus - put H = 100 m, retea L = 3,5 km.

3.3.47.2 Infrastructura de apa uzata
In prezent, comuna Dumbrava nu dispune de un sistem centralizat de c olectare a apel or uzate
menajere si statie de epurare ape uzate.
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3.3.48 Comuna Dumbravesti
Comuna Dumbravesti este compusa din 6 sate, acestea fiind: Dumbravesti, Sfarleanca, Gavanel,
Malaesti de Sus, Malaesti de Jos, Plopeni.
Comuna Dumbravesti se afla situata in partea centrala a judetului Prahova, fiind pozitionata la
45.0833 grade Latitudine, 26.0000 grade longitudine si 230 metri altitudine, la o distanta de 25 km,
fata de municipiul Ploiesti, 6 km fata de orasul Plopeni, 19 km fata de orasul Slanic si 15 km fata
de orasul Valenii de M unte, desfasurandu-se de-a lungul drumului Judetean DJ 102B Plopeni –
Slanic, avand acces la calea ferata Ploiesti – Slanic prin cele trei statii CFR din teritoriul
administrativ: Plopeni Sat, Gavanel, Malaesti.
Teritoriile administrative vecine:
-

Sud – Oras Plopeni

-

Nord – Comuna Varbilau

-

Est - Comuna Gura Vitioarei, Magurele si Lipanesti

-

Vest – Comuna Cocorastii Mislii, comuna Vilcanesti

Comuna Dumbravesti se incadreaza in zona de campie inalta a Ploiestiului, cuprinzand in limitele
sale zona dealurilor subcarpatice in zona campiei piemontane, dealurile din zona de nord fiind
impadurite.
3.3.48.1 Infrastructura de apa
Alimentarea cu apa in comuna Dumbravesti se face din conducta magistrala ESZ Valeni – Movila
Vulpii in 5 puncte, racordurile fiind realizate prin priza directa cu diametre cuprinse intre 100 – 150
mm, dupa cum urmeaza:
-

CV1 – sat Sfarleanca, la legatura din Dn = 1000 mm ESZ Prahova;

-

CV2 – sat Sfarleanca, malul stang paraul Varbilau – punte pietonala;

-

CV3 – sat Sfarleanca, malul drept paraul Varbilau – punte pietonala;

-

CV4 – sat Malaiestii de Jos, drum balastiera;

-

CV5 – sat Malaiestii de Jos, punctul Zinculescu.

Reteaua de distributie in comuna Dumbravesti are diametre cuprinse intre Dn = 100 – 160 mm, iar
lungimea totala a conductelor de distributie este de 24,9 km.
3.3.48.2 Infrastructura de apa uzata
In prezent comuna nu d ispune de un s istem centralizat de c olectare a apelor uzate menajere si
statie de epurare ape uzate.
3.3.49 Comuna Filipestii de Padure
Comuna Filipeştii de Pădure se compune din satele:
-

Filipeştii de Pădure (resedinta), sat aflat la contactul dealurilor subcarpatice cu câmpia;

-

Diţeşti sat de câmpie;

-

Sat Mineri, sat de câmpie.

Comuna Filipeştii de Pădure este amplasată în zona de contact morfologică a dealurilor
subcarpatice cu Câmpia Piemontană a Cricovului Dulce, în bazinul inferior al Rârâului Proviţa, în
partea de vest a judeţului Prahova.
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3.3.49.1 Infrastructura de apa
In comuna Filipestii de Padure exista un sistem centralizat de alimentare cu apa, format din:
Sursa:
a) frontul de captare din comuna Magureni;
b) bransare directa a r etelei de di stributie in doua puncte la ramura de aduc tiune Paltinu Moreni.
Aductiune:
Comuna Filipestii de Padure este deservita de o aductiune din conducte OL si AZBO, in lungime
de circa 8 km.
Tratare:
Apa care provine de la frontul de captare din comuna Magureni este dezinfectata intr-o statie de
clorinare. Apa preluata din sursa Paltinu vine tratata si este introdusa direct in reteaua de
distributie.
Inmagazinare:
Sistemul de alimentare cu apa al comunei Filipestii de Padure este format din:
-

rezervor cu capacitate de 1 x 1000 mc, in stare de functionare;
rezervoare cu capacitatea de 2 x 500 mc, nefunctionale (fisurate).

Retea de distributie apa:
Comuna Filipestii de Padure dispune de o retea de distributie din conducte OL si AZBO, in lungime
de circa 36,3 km:
-

Filipestii de Padure L = 23,9 km;
Ditesti L = 7,8 km;
Mineri L = 4,6 km.

O parte din reteaua de distributie este ailimentata gravitational din rezervorul de 1 000 mc, cealalta
este alimentata in doua puncte din aductiunea Paltinu - Moreni.
3.3.49.2 Infrastructura de apa uzata
In comuna Filipestii de Padure exista un sistem centralizat de canalizare, astfel:
-

Retea canalizare pentu satul Filipestii de P adure, din beton, in lungime L = 7,9 km,
insemnand o acoperire pentru circa 30% din populatie;
Statie de epurare;
Retea canalizare pentu satul Minieri, din beton, in lungime L = 4,0 km;
Statie de epurare existent nefunctionala

3.3.50 Comuna Filipestii de Targ
Filipeștii de Târg este o comună în județul Prahova. Este formată din satele Filipeștii de Târg
(reședința), Brătășanca, Ezeni, Mărginenii de Jos și Ungureni.
Comuna este așezată în partea de vest a județului, la limita cu județul Dâmbovița, între râurile
Provița și Prahova, având o parte din teritoriu, nelocuit, în jurul lacului Răstoace de pe malul drept
al Proviței. În partea sa sudică, comuna este străbătută de șoseaua DN72 și de calea ferată
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Ploiești-Târgoviște, pe care este deservită de halta Brătășanca. Principalele căi rutiere ale
comunei sunt DJ101P, care pornește din DN72 și duce către Câmpina, și DJ101I care leagă
comuna de Ploiești (ca rută alternativă drumului național) și de satul Dițești.
3.3.50.1 Infrastructura de apa
In comuna Filipestii de Targ exista un sistem centralizat de alimentare cu apa, astfel:
1. Sat Filipestii de Targ:
-

Sursa: 4 foraje cu Q = 3,5 l/s; (F1, H = 80 m; F2, H = 109 m; F3, H = 60 m; F4, H =
60 m).

-

Aductiune: din OL, compusa din 4 tronsoane, L = 22 + 15 + 20 + 150 = 207 m.

-

Inmagazinare:
-

rezervor metalic de 20 mc, suprateran, amplasat la 15m inaltime langa
forajul F1;

-

rezervor metalic de 10 mc, suprateran, amplasat la 15m inaltime langa
forajul F2;

-

rezervor metalic de 20 mc, suprateran, amplasat la 15m inaltime langa
forajul F3;

-

rezervor metalic de 60 mc, suprateran, amplasat la 15m inaltime langa
forajul F4.

-

Retea de distributie, din OL cu L

total

= 16 000 m.

2. Sate Bratasanca, Ungureni, Ezeni:
-

Sursa: 2 foraje cu Q = 3,5 l/s (F5, H = 65 m; F6, H = 65 m).

-

Aductiune: din OL, compusa din 2 tronsoane, L = 15 + 14 = 28 m.

-

Inmagazinare:
-

rezervor metalic de 10 mc, suprateran, amplasat la 15m inaltime langa
forajul F5;

-

rezervor metalic de 10 mc, suprateran, amplasat la 15m inaltime langa
forajul F6.

-

Retea de distributie, din OL si partial PEID, Ltotal = 9 000 m.

3.3.50.2 Infrastructura de apa uzata
In prezent, comuna Filipestii de T arg nu di spune de un s istem centralizat de c olectare a apel or
uzate menajere si statie de epurare ape uzate.
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3.3.51 Comuna Fantanele
Fântânele este o comună în județul Prahova, formată din satele Bozieni și Fântânele (reședința).
Comuna Fântânele este situată în estul județului Prahova, în zona de contact dintre Câmpia
Mizilului, subdiviziune a sectorului Câmpia Bucureștilor, și Dealu Mare, componentă a Piemontului
Subcarpaților de Curbură.
Se învecinează:
-

la nord-est cu comuna Vadu Săpat;
la sud-est cu orașul Mizil;
la vest cu comuna Ceptura.

Distanța față de reședința județului, municipiul Ploiești, este de 35 km. Principalele căi de acces:
-

la sud-est, DJ149 face legătura cu DN1B (Drumul European E577) Ploiești-Buzău;
la nord-est, DJ102K face legătura cu comuna Vadu Săpat;
la vest, același drum face legătura cu comuna Ceptura;
la nord, DJ138 face legătura reședinței cu satul Bozieni și apoi cu comuna Tătaru.

3.3.51.1 Infrastructura de apa
Alimentarea cu apa i n comuna Fantanele se realizeaza din cele doua foraje subterane cu
adancimea de 120 m fiecare, unul aflat in incinta gospodariei de apa, iar celalalt pe raza localitatii
Vadu Sapat. Puturile sunt echipate cu pompe submersibile avand urmatoarele caracteristici: H =
80 mCA; P = 5,5 kW; Q = 7,2mc/h
Dezinfectia apei se face cu aparat de clorinare automat.
In incinta gospodariei de apa s e afla un laborator dotat pentru efectuarea analizelor fizico-chimice
si bacteriologice.
De la fiecare foraj, prin conducte de refulare independente din PEHD cu Dn = 150 mm si o lungime
totala L = 40 m, se alimenteaza rezervorul de inmagazinare care are capacitatea de 500 mc.
Rezervorul este o constructie circulara semiingropata din beton armat monolit si este amplasat in
incinta gospodariei de apa.
Statia de po mpare este echipata cu doua grupuri de pom pare. Pentru reteaua de di stributie din
localitatea Fantanele este utilizat unul dintre grupurile de pompare, caracteristicile pompelor fiind
urmatoarele: Q = 28 mc/h, H = 40 mCA, P = 7,5 kW.
Conducta de t ransport care face legatura dintre gospodaria de apa s i reteaua de di stributie a
localitatii Fantanele are L = 0,620 km.
Apa potabila este distribuita catre consumatorii din localitatea Fantanele prin conducte din PEHD,
cu diametre cuprinse intre Dn = 110 - 180 mm, lungimea totala a retelei de distributie fiind de 6,645
km.
3.3.51.2 Infrastructura de apa uzata
In prezent, comuna nu dispune de un sistem centralizat de colectare a apelor uzate menajere si
statie de epurare ape uzate.
3.3.52 Comuna Floresti
Comuna Floreşti s-a dezvoltat pe trei direcţii majore: nord, sud-est şi vest, datorită creşterii
numărului de locuitori, dar mai ales în urma apariţiei unor noi îndeletniciri, ca exploatarea ţiţeiului, a
Pagina 272

cărbunelui şi, ulterior, prelucrarea cauciucului. In forma actuală are in componenta satele Cap
Roşu, Novaceşti, Cătina, Călineşti şi Floreşti (resedinta).
Comuna este aşezată la contactul Subcarpaţilor externi ai curburii cu câmpia înalta a Ploieştilor.
Întrepătrunderea dealurilor cu câmpia este evidentă la doar câţiva kilometri atât la est şi spre nordvest de Floreşti, cât şi spre sud-est de Măgureni, unde dealurile Ghemelia (aproape 426 m), Ţintea
şi Pâuleşti (350-400 m) se pot observa foarte distinct.
Câmpurile se caracterizează mai ales printr-o mare uniformitate, dar păstrează încă urmele
divagării Prahovei. Culoarul de vale a Prahovei căreia îi aparţine localitatea Floreşti cuprinde un
relief alcătuit din zone interfluviale, terase şi lunca. Altitudinea interfluviilor variază de la 340 de
metri în nordul localităţii, la 280 de metri în sud, fiind uşor înclinate pe direcţia nord-vest şi sud-est,
conform orientării straturilor componente. Pentru Floreşti, terasele Băneşti şi Băicoi sunt cele mai
importante.
Terasa Băneşti, pe care se situează şi localitatea cu acelaşi nume, se află la aproximativ 35 de
metri altitudine. Aici pânza freatică se regăseşte la mică adâncime (3-4 metri), ceea ce generează
numeroase izvoare.
Terasa Băicoi este situată la aproape 317 de metri altitudine şi poartă, de secole, oraşul Băicoi.
Grosimea pietrişurilor atinge aici 20-25 de metri. Ea se racordează cu terasa Măgureni, pe care se
află aşezate satele Novăceşti, Cătina şi Călinesti, aferente comunei Floresti.
Câmpurile, atât datorită uniformităţii şi lărgimii, cât şi gradului redus de fragmentare, devin
suprafeţe optime pentru agricultură şi extinderea vetrelor de sat, cu posibilităţi de racordare la
arterele de circulaţie şi transport.
3.3.52.1 Infrastructura de apa
Comuna Floresti dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa potabila ce cuprinde:
• Sat Floresti
- Sursa de apa: racord Dn 250 mm la aductiunea Paltinu Dn 800 mm;
- Aductiune cu lungimea de cca. L = 1700 m;
- Gospodarie apa: - rezervoare 2x1000 mc
- statie de pompare si hidrofor
- punct exploatare
-

•

•

Retea de distributie apa potabila din OL Dn 100 - 150 mm si 3”, 2” in lungime
de cca. L = 6300 m
Sat Cap Rosu
- Retea distributie din OL legata direct la aductiunea Dn 200 mm de la
Silistea, in lungime de cca. L = 2300 m
Sate Novacesti, Calinesti, Catina
- Surse de apa: - racord Dn 100 mm la aductiunea Paltinu – Moreni
(Dn400mm) – racord la cond. de preaplin unde presiunea este scazuta;
- din rezervoarele Ghemelia din comuna Magureni AZBO
Dn200mm (prelungirea retelei de distributie din satul Lunca
Prahovei, din comuna Magureni) – se pare ca nu mai
furnizeaza apa
- Retea distributie din OL Dn 100mm si 3”, 2” si AZBO Dn 200mm in lungime
totala de cca. L = 10 300 m
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3.3.52.2 Infrastructura de apa uzata
In satul Floresti exista retea de canalizare in lungime de 6300 m si o statie de epurare.
In prezent, satele Cap Rosu, Sate Novacesti, Calinesti si Catina din comuna Floresti nu dispun de
un sistem centralizat de colectare a apelor uzate menajere si statie de epurare ape uzate.
3.3.53 Comuna Fulga
Comuna Fulga este situata in zona de campie din sud-estul Judetului Prahova. Cele doua sate ale
comunei, Fulga de Jos ( resedinta ) si Fulga de Sus sunt despartite de Lacul Fulga comunicand
prin podul care trece peste apele lacului.
In comuna Fulga se poate ajunge pe drumul judetean DJ 100C Fulga – Ploiesti si DJ 100B Fulga –
Mizil.
Orasele importante apropiate sunt:
-

Ploiesti la o distanta de 45 km;

-

Mizil la 12 km;

-

Buzau la 45 km;

-

Urziceni la 45 km.

3.3.53.1 Infrastructura de apa
Alimentarea si asigurarea debitului de apa necesar pentru localitatea Fulga se face din cadrul
Gospodariei de apa S alciile. Gospodaria de apa Salciile este situata la cca. 8,8 km de intravilanul
satului Fulga de Jos si la cca 12 km de Fulga de Sus. In cadrul Gospodariei de apa Salciile exista
doua puturi forate.
Tratarea apei prin clorinare se face la statia de apa din com.Salciile.
Statia de pompe este prevazuta cu 2+1 pompe pentru consum normal si o pompa de incendiu cu
caracteristicile: Q = 18,8 mc/h, H = 59 – 60 mCA, P = 5,5 kW.
Conducta de transport are caracteristicile: Dn = 125 mm din PEHD, cu o lungime de 2,83 km.
Capacitatea de inmagazinare a rezervorului este de 300 mc in care este inclusa si rezerva de
incendiu.
Din rezervoarele de i nmagazinare apa pot abila este distribuita catre utilizatori prin conducte din
PEHD, cu diametre cuprinse intre Dn = 63 - 160 mm. Lungimea retelei este de 13,017 km in Fulga
de Jos si 14,331 km in Fulga de Sus.
3.3.53.2 Infrastructura de apa uzata
In prezent, comuna Fulga nu dispune de un sistem centralizat de c olectare a apel or uzate
menajere si statie de epurare ape uzate.
3.3.54 Comuna Gherghita
Comuna Gherghita este pozitionata in partea de sud a judetului, in zona de campie, la limita cu
judetele Ilfov si Ialomita, pe malul drept al raului Prahova.
Comuna este traversata de autostrada Bucuresti – Ploiesti – Brasov pe directia de la sud la nord.
Populatia comunei in anul 2011 totaliza 1 977 locuitori, repartizati in patru localitati componente:
Gherghita, Independenta, Malamuc si Ungureni.
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In localitatea Gherghita exista o ferma de porci cu o capacitate de 10 000 de capete, care apartine
de SC Atlas Investments Group SRL, modernizata pe programul SAPARD. Ferma detine un
sistem propriu de alimentare cu apa care exploateaza apa subterana de mica adancime (cca. 20
m) si un sistem de canalizare in incinta, cu micro-statie de epurare.
3.3.54.1 Infrastructura de apa
In comuna Gherghita nu exista sistem centralizat de alimentare cu apa. Populatia utilizeaza in
scop potabil apa di n fantanile individuale si publice. Calitatea apei din fantani este
necorespunzatoare, din evidentele DSP Prahova inregistrandu-se depasiri frecvente la indicatorii:
coliformi totali, coliformi fecali, enterococi, azotati si turbiditate.
In anul 2012 s-a realizat un foraj pentru alimentare cu apa cu o adancime H=120 m.
3.3.54.2 Infrastructura de apa uzata
In comuna Gherghita nu exista sistem de canalizare pentru apele uzate menajere si nici statie de
epurare.
Apele uzate menajere sunt evacuate in bazine vidanjabile, puturi absorbante si latrine uscate.
3.3.55 Comuna Gorgota
Se afla situata in partea de s ud a j udetului, in arealul de campie, intre raul Prahova si limita
administrativa a judetului. Teritoriul comunei este traversat pe directie sud-nord de DN1 Bucuresti
– Ploiesti.
Numarul locuitorilor comunei in anul 2011 era de 5 207. Comuna cuprinde satele componente
Gorgota, Crivina, Fanari, Poienarii Apostoli si Potigrafu.
3.3.55.1 Infrastructura de apa
In comuna Gorgota exista un sistem de alimentare cu apa pentru satele Gorgota si Potigrafu,
astfel:
-

sursa - subteran (2 foraje H = 150 m);

-

Gospodarie de A pa formata din Statie de C lorinare cu hipoclorit, 2 r ezervoare
semiingropate cu V = 200 m c si V = 300 m c, Statie de P ompare formata din 4 pom pe
verticale (3A+1R) tip HYDRO 4CR cu Q pompa = 5 l/s, Q grup = 15 l/s;

retea de distributie total L = 15 km (existenta L = 10 km, in implementare L = 5 km).
3.3.55.2 Infrastructura de apa uzata
In comuna Gorgota exista un s istem de c analizare menajera pentru satele Gorgota si Potigrafu,
astfel:
-

retea de canalizare total L = 10 km;

-

Statie de Epurare Ape Uzate mecano-biologica cu capacitate de 400 mc/zi compusa din:
-

statie de pompare (1A+1R pompe Vortex cu Q = 8,3 l/s);

-

instalatie sitare cu curatare manuala si presa pentru materialul retinut;

-

bazin omogenizare 100 mc, prevazut cu mixer si1A+1R pompe Vortex;

-

bazine de dec antare 2 x 125 m c; namolul rezultat se pompeaza in bazinul de
namol, unde va fi stabilizat;
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-

module biologice (epurare secundara) cu discuri imersibile pe care se formeaza
biomasa; decantarea se face in separetor cu lamele integrat modulului;

-

unitate de dezinfectie cu ultraviolete;

-

bazin de stocare namol100 mc, de unde es te pompat la platforma de deshidratare
namol S = 100 mp, prevazuta cu strat drenant; apa filtrata este reintrodusa in flux, la
statia de pompare initiala.

3.3.56 Comuna Gornet
Este amplasata in partea centrala a judetului, in zona subcarpatica, la est de valea Teleajenului, in
bazinul superior al paraului Saratel.
Populatia comunei in anul 2011 t otaliza 2 928 locuitori dispusi in satele componente Gornet,
Bogdanesti, Cuib si Nucet.
3.3.56.1 Infrastructura de apa
Alimentarea cu apa a c omunei Gornet se face din 2 put uri forate F8 s i F9, situate in frontul de
captare Baltesti, fiecare foraj fiind echipat cu cate o electropompa submersibila de tip Grundfos cu
caracteristicile:
-

F8: Q=30 mc/h; H=35 mCA; P=5,5 Kw; n = 2900 rot/min

-

F9: Q=30 mc/h; H=35 mCA; P=5,5 Kw; n = 2900 rot/min

Tratarea apei se face prin clorinare in cadrul statiei existente, cladire in care se afla si statia de
pompare.
Statia de pompare cuprinde un grup de pompare LOWARA, cu caracteristicile: Q = 14,8 mc/h,
Hnax = 228 mCA; P = 15 kW.
Conducta de transport a apei este din PEHD, cu Dn = 125 mm cu L = 5,75 km
Rezervorul este din beton, suprateran si are capacitatea de inmagazinare de 300 mc, in care este
inclusa si rezerva de incendiu.
Din rezervorul de inmagazinare apa pot abila este distribuita catre utilizatori prin conducte din
PEHD si otel, cu diametre intre Dn = 20 - 125 mm. Lungimea totala a retelei este de 1 825 m.
3.3.56.2 Infrastructura de apa uzata
In comuna Gornet nu exista sistem de canalizare pentru apele uzate menajere si nici statie de
epurare.
Apele uzate menajere sunt evacuate in bazine vidanjabile, puturi absorbante si latrine uscate.
3.3.57 Comuna Gornet Cricov
Comuna se afla in partea central-estica a judetului, in zona subcarpatica, la vest de v alea
Cricovului Sarat, iar cea mai apropiata localitate urbana este orasul Urlati (la cca. 8 km).
Populatia comunei era de 2 318 locuitori in anul 2011, distribuita in satele componente Gornet
Cricov, Coserele, Dobrota, Priseaca, Tarculesti si Valea Seaca.
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3.3.57.1 Infrastructura de apa
Alimentarea cu apa a c omunei Gornet C ricov se face printr-un racord la conducta existenta de
aductiune Baltesti – Ceptura, conducta de aduc tiune cu caracteristicile: material PEHD cu Dn =
160 mm, Pn6, Q = 26,64 mc/h.
Conducta de aductiune ce face legatura punctul de racord si statia de clorinare este din PEHD, Dn
= 125 mm, Pn = 6 barr, L = 20 m.
Tratarea apei se face in statia de clorinare, care se afla in incinta gospodariei de apa 1.
Conducta de aductiune a apei este din PEHD cu Dn = 125 mm cu L = 25 m.
Gospodaria de ap a nr. 1 cuprinde o s tatie de pom pare care este echipata cu 2 + 1 po mpe cu
caracteristicile: Q = 41 mc/h, H = 35 mCA, P = 5,5 kW si o pompa de incendiu cu caracteristicile:
Q = 18 mc/h, H = 35 mCA, P = 4 kW.
Gospodaria de apa nr. 2 realizeaza alimentarea zonelor inalte din comuna Gornet Cricov si
cuprinde o statie hidrofor cu caracteristicile: Q = 4,5 mc/h, H = 44 mCA, P = 1,5 kW.
Capacitatea de i nmagazinare a r ezervorului este de 245 m c, in care este inclusa si rezerva de
incendiu cu un volum de 146 mc.
Apa potabila este distribuita catre utilizatori prin conducte din PEHD cu diametre cuprinse intre Dn
= 63 - 200 mm. Lungimea totala a retelei este de 12,713 km.
3.3.57.2 Infrastructura de apa uzata
In comuna Gornet Cricov nu exista sistem de canalizare pentru apele uzate menajere si nici statie
de epurare.
Apele uzate menajere sunt evacuate in bazine vidanjabile, puturi absorbante si latrine uscate.
3.3.58 Comuna Gura Vadului
Gura Vadului este o comună în județul Prahova, formată din satele Gura Vadului, Perșunari și
Tohani. Comuna se află în estul județului, la limita cu județul Buzău, localitatea de reședință fiind
situată la 5 km de orașul Mizil. Poziția sa este în zona de deal a versantului sudic al Dealurilor
Istriței, în regiunea viticolă Dealul Mare, pe ambele maluri alerâului Tohăneanca. Este străbătută
de șoseaua județeană DJ100H, care o leagă spre sud de Mizil (DN1B) și spre nord și est
de Tisău (județul Buzău). La Gura Vadului, din acest drum se ramifică DJ102R, care duce
spre Călugăreni și Tătaru.
3.3.58.1 Infrastructura de apa
Alimentarea cu apa in comuna Gura Vadului se realizeaza din cele trei foraje subterane pe
teritoriul satului Tohani. Puturile sunt echipate cu pompe submersibile avand urmatoarele
caracteristici:
-

P1 – H = 40 mcA; P = 2 kW; Q = 4 mc/h

-

P2 – H = 80 mcA; P = 2,2 KW; Q = 4,5 mc/h

-

P3 – H = 80 mcA; P = 5,5 KW; Q = 15 mc/h

Dezinfectia se face manual, cu clorura de var.
Conducta de aductiune are o lungime L = 0,25 km si este din otel. Conducta de transport are o
lungime L = 12 613 m, tot din otel.
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De la fiecare foraj, prin conducte de refulare independente, din PEHD cu DN 32, 40 respectiv 63
cu lungime totala L = 300 m, se alimenteaza rezervorul de inmagazinare.
Distributia apei catre consumatori se face gravitational.
In incinta gospodariei de apa ex ista un r ezervor cu capacitatea de 1 00 mc, in care se afla si
volumul intangibil de i ncendiu. Rezervorul este o constructie circulara, semiingropata, din beton
armat monolit.
Din rezervorul de i nmagazinare apa pot abila este distribuita catre utilizatorii din Gura Vadului si
Tohani prin conducte din PEHD, cu diametre cuprinse intre Dn = 40 - 110 mm. Lungimea totala a
retelei de distributie este de 20 970 m.
3.3.58.2 Infrastructura de apa uzata
In comuna Gura Vadului nu exista sistem de canalizare pentru apele uzate menajere si nici statie
de epurare. Apele uzate menajere sunt evacuate in bazine vidanjabile, puturi absorbante si latrine
uscate.
3.3.59 Comuna Gura Vitioarei
Comuna Gura Vitioarei este o unitate teritorial – administrativa din Romania, situata in partea de
nord a judetului Prahova, pe drumul national DN1A, la 28 km de municipiul Ploiesti, in vecinatatea
orasului Valenii de Munte.
In prezent, comuna este compusa din satele Gura Vitioarei, Bughea de Jos, Poiana Copaceni,
Fagetu si Fundeni.
Teritoriul administrativ al comunei Gura Vitioarei are urmatoarele vecinatati:
-

in partea de nord – nord - est cu orasul Valenii de Munte;

-

in partea de est cu comuna Predeal Sarari;

-

in partea de sud - est cu comuna Gornet;

-

in partea de sud cu comuna Magurele;

-

in partea de nord cu comuna Teisani;

-

in partea de vest cu comuna Varbilau.

Teritoriului comunei este caracterizat de dealuri si este strabatut de raul Teleajen in partea de est
si de par aul Bughea in partea de v est, parau care se varsa in raul Teleajen la iesirea din satul
Fagetu. Este dominat de culmi prelungi, mai domoale sau mai abrupte, datorate fragmentarii
reliefului de catre vai adanci.
3.3.59.1 Infrastructura de apa
Comuna beneficiaza de un sistem centralizat de alimentare cu apa avand ca sursa sistemul zonal
Maneciu – Valeni – Movila Vulpii.
Aductiunea Valeni – Movila Vulpii are un racord in zona localitatii Gura Vitioarei, de unde, printr-o
aductiune cu lungimea de 270 m se preia un debit pentru comuna.
Rezervorul de i nmagazinare are capacitatea de 200 m c. Dupa dezinfectia realizata in statia de
clorinare, apa potabila este distribuita consumatorilor prin intermediul unei retele de distributie cu L
= 8 113 m.

Pagina 278

Localitatea Faget preia apa tot din aductiunea Valeni – Movila Vulpii printr-o conducta de
aductiune cu L = 2 393 m. Rezervorul de inmagazinare are volumul de 100 mc. Dupa clorinare apa
este distribuita consumatorilor printr-o retea de distributie cu L = 5 647 m.
Satul Fundeni este alimentat cu apa tot din aductiunea Valeni – Movila Vulpii, printr-o conducta de
aductiune cu L = 1 761 m care transporta apa preluata catre rezervorul de inmagazinare cu V =
100 mc. Apa clorinata in statia din cadrul gospodariei de apa este distribuita consumatorilor printr-o
retea de conducte de distributie cu L = 3 279 m.
Satul Poiana Copaceni are un sistem de alimentare cu apa realizat recent prin OG 7/2006.
3.3.59.2 Infrastructura de apa uzata
In comuna nu exista sistem de canalizare pentru apele uzate menajere si nici statie de epurare.
Apele uzate menajere sunt evacuate in bazine vidanjabile, puturi absorbante si latrine uscate.
3.3.60 Comuna Iordacheanu
Comuna Iordacheanu, este asezata la 7 km de orasul Urlati, pe de o par te si alta a raului Cricovul
Sarat, este formata din satele Plavia, Iordacheanu, Mocesti, Straosti, Valea Cucului si Varbila
Se învecineaza cu comuna Gornet Cricov la nord-est, cu comuna Ceptura la est, cu orașul Urlați la
sud, cu comuna Plopu, la vest și cu comuna Podenii Noi la nord.
Pe malul stâng al râului, este străbătută de șoseaua județeană DJ102C, care o leagă înspre sud
de Urlați și DN1B la Albești-Paleologu; și înspre nord și est, în susul râului, de Apostolache,
Sângeru și mai departe de Cislău (județul Buzău, DN10). Pe malul stâng, ramificată din DJ102C la
Plavia, trece șoseaua județeană DJ102E, care duce la Plopu și Bucov (DN1B); din DJ102E se
ramifică lângă Iordăcheanu șoseaua județeană DJ100L, care duce spre Bălțești și Măgurele
(DN1A).
3.3.60.1 Infrastructura de apa
In Comuna Iordacheanu exista alimentare cu apa in sistem centralizat, realizat in proportie de
100% cu finantare pe OG 7/06. Operatorul este Serviciul Public al Consiliului Local.

Sistemul este impartit pe sate astfel:
-

-

-

-

Varbila:
-

Sursa – Petromservice;

-

Distributie 3.50 km;

Valea Cucului:
-

Sursa – foraje:

-

Statie de clorinare;

-

Inmagazinare – rezervor V = 150 mc;

-

Distributie 5.20 km.

Straosti:
-

Sursa – foraje:

-

Distributie 5.20 km.

Iordacheanu:
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-

-

-

Sursa – foraje:

-

Statie de clorinare;

-

Inmagazinare – rezervor V = 100 mc;

-

Distributie 8.00 km.

Mocesti:
-

Sursa – foraje:

-

Statie de clorinare;

-

Inmagazinare – rezervor V = 100 mc;

-

Distributie 8.00 km.

Plavia:
-

Sursa – foraje:

-

Distributie 1.20 km.

3.3.60.2 Infrastructura de apa uzata
In comuna Iordacheanu nu exista sistem de canalizare pentru apele uzate menajere si nici statie
de epurare.
Apele uzate menajere sunt evacuate in bazine vidanjabile, puturi absorbante si latrine uscate.
3.3.61 Comuna Izvoarele
Izvoarele este o comună în județul Prahova, formată din localitățile Cernești, Chirițești, Homorâciu,
Izvoarele (reședința), Malu Vânăt, Schiulești.
Comuna se află în zona montană a județului, în bazinul hidrografic al Teleajenului, pe o v ale
străjuită de munții Nebunul Mare, Moașa și Trifoiu și drenată de pârâul Crasna. Prin comună trece
șoseaua națională DN1A, care leagă Ploieștiul de Brașov prin Vălenii de Munte. La Homorâciu, din
acest drum se ramifică șoseaua județeană DJ102, care duce spre Slănic.
Comuna Izvoarele este traversată și de calea ferată Ploiești Sud-Măneciu, pe care este deservită
de stațiil Homorâciu și Izvoarele.
3.3.61.1 Infrastructura de apa
Comuna Izvoarele este alimentata din sursa Crasna. Aceasta este constituita dintr-o captare ce
consta dintr-un prag de fund cu un deversor cu deschiderea de 10 m, inaltimea pragului fiind de 1
m si latimea de 4 m. Captarea a fost executata pentru suplimentarea debitului de apa pot abila a
satului Schiulesti.
Din statia de tratare Crasna (Schiulesti), apa clorinata la iesiea din statia de filtre este dirijata catre
rezervorul cu V = 500 mc, amplasat pe teritoriul satului Schiulesti. Din acest rezervor se
alimenteaza comuna Izvoarele.
Apa bruta este transportata printr-o retea de aductiune de Dn = 273 mm pe o lungime de 190 m
pana instatia de tratare Schiulesti.
Alimentarea cu apa a zonei Schiulesti – Izvoarele se realizeaza prin intermediul retelei de
aductiune sat Izvoarele cu Dn = 100 mm si L = 2,5 km.
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Reteaua de di stributie in comuna Izvoarele are diametre cuprinse intre Dn = 50 – 160 mm in o
lungime totala de 17 205 m.
3.3.61.2 Infrastructura de apa uzata
In comuna Izvoarele nu exista sistem de canalizare pentru apele uzate menajere si nici statie de
epurare.
Apele uzate menajere sunt evacuate in bazine vidanjabile, puturi absorbante si latrine uscate.
3.3.62 Comuna Jugureni
Este situata in partea de est a judetului, la limita cu judetul Buzau, in zona subcarpatica externa.
Cel mai apropiat oras este Mizil, la o distanta de cca. 11 km spre sud.
Populatia comunei in anul 2011 t otaliza 613 l ocuitori, distribuita in satele componente Jugureni,
Boboci, Marginea Padurii si Valea Unghiului.
3.3.62.1 Infrastructura de apa
Alimentarea cu apa i n comuna Jugureni se realizeaza din rezervorul de 100 m c de pe teritoriul
satului Tohani, prin pompare cu un grup de pompe tip Grundfos.
Dezinfectia apei se face la rezervorul Tohani.
Conducta de aductiune este din otel cu L = 40 m.
De la rezervorul Tohani, prin conducta de transport din otel, cu Dn =100 mm si o lungime totala L =
6,752 km, se alimenteaza rezervorul de inmagazinare de 100 mc din Jugureni.
Distributia apei se face gravitational pentru satele Jugureni si Marginea Padurii.
In incinta gospodariei de apa ex ista un r ezervor cu capacitatea de 100 mc, constructie circulara
semiingropata din beton armat monolit, in care se afla si volumul intangibil de incendiu.
Din rezervorul de inmagazinare apa potabila este distribuita catre utilizatori dupa cum urmeaza:
-

pentru localitatea Jugureni, prin conducte din PEHD, cu diametre cuprinse intre Dn = 90 110 mm, cu o lungime totala de 3,918 km.
pentru localitatea Marginea Padurii, prin conducte din PEHD, cu diametre cuprinse intre Dn
= 90 – 110 mm, cu o lungime totala de 2,793 km.

3.3.62.2 Infrastructura de apa uzata
In comuna Jugureni nu exista sistem de canalizare pentru apele uzate menajere si nici statie de
epurare.
Apele uzate menajere sunt evacuate in bazine vidanjabile, puturi absorbante si latrine uscate.
3.3.63 Comuna Lapos
Este situata in partea de est a judetului, in zona subcarpatica, la limita cu judetul Buzau, in bazinul
superior al raurilor Lapos si Niscov. Orasul Mizil, cea mai apropiata localitate urbana, se afla la
cca. 20 km.
Populatia comunei era de 1 229 locuitori in anul 2011, distribuita in satele Lapos, Glod, Laposel si
Pietricica.
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3.3.63.1 Infrastructura de apa
Comuna Lapos nu dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa.
Locuitorii comunei consuma apa din fantani publice si individuale. Calitatea apei din fantani este
necorespunzatoare, in special pentru indicatorii bacteriologici (coliformi totali si fecali, enterococi),
dar si pentru unii dintre indicatorii fizico-chimici (nitrati).
3.3.63.2 Infrastructura de apa uzata
In comuna Lapos nu exista sistem de canalizare pentru apele uzate menajere si nici statie de
epurare.
Apele uzate menajere sunt evacuate in bazine vidanjabile, puturi absorbante si latrine uscate.
3.3.64 Comuna Lipanesti
Amplasata in centrul judetului, in zona subcarpatica externa, comuna Lipanesti se intinde la est de
Teleajen, in vecinatatea orasului Boldesti Scaeni.
Numarul de locuitori ai comunei era de 5 308 in anul 2011, la recensamant.
In componenta comunei intra urmatoarele sate: Lipanesti, Satu Nou, Sipotu si Zamfira.
3.3.64.1 Infrastructura de apa
In Comuna Lipanesti exista un s istem centralizat de al imentare cu apa, operat de “SC Jovila
Construct SRL”, la care sunt bransamente in proportie de peste 90%, compus din:
-

-

Captare, 4 puturi in frontul Recea - Sipotu (P9, P10, P11 si P12);
Aductiune din tuburi AZBO, Dn 300 mm, L = 21 km;
Gospodarie de Apa (str. M. Kogalniceanu):
- statie de clorinare;
- rezervor inmagazinare, V = 500 mc;
- statie de pompare;
Retea de distributie din conducte OL si PEID, L = 28 km.

3.3.64.2 Infrastructura de apa uzata
In Comuna Lipanesti nu exista sistem de canalizare.
3.3.65 Comuna Magurele
Comuna Măgurele este alcătuită din trei localităţi, cuprinzând satul Măgurele, ca reşedinţă de
comuna, satele Iazu şi Coada Malului. Suprafaţa totala a comunei este de 2 747 ha. Satele
componente ale comunei s-au dezvoltat în general liniar şi dispersat, cu prioritate de-a lungul DN 1
A şi a căilor de acces la principala arteră de circulaţie rutieră.
Comuna este strabătută de drumul naţional DN 1A Ploieşti-Braşov, fiind situată la o distanţă de 20
km de municipiul Ploieşti şi la 8 km de oraşul Vălenii de Munte.
Comuna Măgurele se invecineaza la Est cu comunele Gornet şi Bălteşti, la Nord cu comuna Gura
Vitioarei, la Sud cu comuna Lipăneşti şi la Vest cu comuna Dumbraveşti (râul Teleajen).
3.3.65.1 Infrastructura de apa
In Comuna Magurele exista alimentare cu apa in sistem centralizat, avand ca operator serviciul
public de specialitate al primariei. Racordate la această rețea în anul 2007 erau 1680 de
gospodării, ceea ce reprezintă 100%. Exista doua sisteme, compuse din:
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-

-

Sistemul 1:
-

Sursa – firul Valeni – Movila Vulpii;

-

Aductiune 1.43 km;

-

Distributie 10.5 km.

Sistemul 2:
-

Sursa – firul Valeni – Movila Vulpii;

-

Aductiune 1.76 km;

-

Inmagazinare – rezervoe V = 400 mc;

-

Dezinfectie – statie de clorare;

-

Distributie 10.5 km.

3.3.65.2 Infrastructura de apa uzata
Localitățile comunei Măgurele nu dispun de un sistem centralizat de canalizare. Gospodăriile sunt
prevazute cu haznale de tip rural nevidanjabile și fose septice.
3.3.66 Comuna Magureni
Măgureni este o comuna în judeţul Prahova, situată în vestul judeţului între pârâul Proviţa şi râul
Prahova, cu coordonatele geografice: latitudine: 45.07 / longitudine: 25.73. Comuna este compusă
din trei sate, Cocorăştii Caplii, Lunca Prahovei şi Măgureni (resedinta). Relieful este predominant
de şes, înconjurat de mici dealuri, majoritatea împădurite.
Teritoriul comunei este traversat de drumurile judeţene 145 şi 720, precum şi de drumurile
comunale 115A, 115B şi 116A. Cea mai apropiată gară se află la 6 km de centrul comunei.
Este situată în zona de vest a judeţului Prahova, pe malul drept al râului Prahova, la N-V de
municipiul Ploieşti, la o distanţă de 29 km de acesta. DJ 101 P leagă comuna prin satul Cocorăştii
Caplii de Poiana Câmpina, trecând prin satul Lunca Prahovei. La mici distanţe faţă de centrul
administrativ al comunei se situează o serie de alte localităţi vecine, precum: Băneşti, la E ( cca.
12 km ), Poiana Campina, la N ( cca 12 km ), Filipeştii de Pădure, la S-V ( cca. 6 km ), Floreşti, la
S-E ( cca. 6 km ).
3.3.66.1 Infrastructura de apa
Comuna Magureni dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa potabila ce cuprinde:
- Sursa de apa: 7 puturi forate la cca. 100 m adancime (2 puturi sunt nefunctionale)
- Gospodarie apa: - rezervor tampon de 100 mc
- statie de clorare
- statie de po mpare (2 pompe SADU cu Q=60 mc/h si H=80m si
1 pompa cu Q=60 mc/h si H=100m)
-

Aductiune din OL Dn200mm
Rezervoare de inmagazinare: 2 x 500 mc semiangropate
Retea distributie din PVC tip G cu Dn 80, 100, si 150mm si AZBO Dn200mm.

3.3.66.2 Infrastructura de apa uzata
In prezent, comuna Magureni nu dispune de un sistem centralizat de colectare a apelor uzate
menajere si statie de epurare ape uzate.
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3.3.67 Comuna Maneciu
Comuna se află în sud-vestul județului, la limita cu județul Dâmbovița, într-o zonă de câmpie. Este
traversată de șoseaua județeană DJ101A care o leagă spre nord de Ariceștii Rahtivani (DN72) și
spre sud de Cocorăștii Colț (DN1A) și mai departe de Șirna și Periș (Județul Ilfov).
Comuna Măneciu este situată în depresiunea omonimă, la poalele sudice ale munților Ciucaș, pe
valea râului Teleajen.
Este străbătută de șoseaua națională DN1A, care leagă Ploieștiul și Vălenii de Munte de Brașov
prin pasul Bratocea. Pe teritoriul său se află capătul de linie al căii ferate Ploiești Sud–Măneciu, pe
care este deservită de stațiile Măneciu-Pământeni și Măneciu (capătul de linie).
În zonă se află și o hidrocentrală cu putere de 10 MW dată în folosință în 1989, pe râul Teleajen,
având un lac de acumulare cu o suprafață de aproximativ 2 km², situat în spatele Barajului
Măneciu.
3.3.67.1 Infrastructura de apa
In comuna Maneciu exista un s istem centralizat de al imentare cu apa p otabila pentru localitatile
Maneciu Ungureni, Maneciu Pamanteni, Chiciureni, Costeni, Facaieni si Gheaba.
Apa este captata din lacul de acumulare Maneciu si este tratata in statia de tratare aflata la baza
barajului, de unde este pompata printr-o conducta Dn 219 mm si lungime de cca. 2 km catre
rezervoarele 2x500 mc si 1x180 mc.
Pentru localitatea Cheia exista un sistem centralizat separat, care capteaza izvoare de coasta din
Valea Berii si Valea Caprei. Apa captata este transportata printr-o aductiune cu Dn 219 m m pe
marginea DN 1A pana la rezervorul cu V = 100 mc amplasat la intrarea in localitate.
Localitatea Manastirea Suzana are un sistem local de alimentare cu apa bazat pe o sursa proprie.
Reteaua de distributie din intreaga comuna are o lungime totala de aprox. 68,628 km si deserveste
cca. 3600 consumatori.
Pentru fiecare localitate in parte lungimea retelei de di stributie este urmatoarea: in Maneciu
Ungureni – 10,297 km, in Facaieni – 2,0 km, in Gheaba – 7,541 km, in Maneciu Pamanteni – 17,89
km, in Chiciureni – 1,1 km, in Costeni – 3,0 km si in Cheia – 26,8 km.
Reteau de di stributie din sistemul centralizat Maneciu Ungureni, Maneciu Pamanteni, Chiciureni,
Costeni, Facaieni si Gheaba a fost reabilitata in proportie de aprox. 95 % in ultimii ani.
In localitatea Cheia reteaua de distributie prezinta grad avansat de uzura.

3.3.67.2 Infrastructura de apa uzata
Comuna Maneciu dispune de trei sisteme de canalizare menajera: unul pentru localitatea Maneciu
Ungureni, unul pentru localitatea Maneciu Pamanteni si unul pentru Cheia.
In total reteaua de colectoare are o lungime de 20,076 km, din care aprox. 7,2 km reprezinta un
colector realizat in anul 2007 i n cadrul unui proiect de r eabilitare ecologica a baz inului raului
Teleajen.
In comuna exista trei statii de epurare, cate una pentru fiecare sistem de canalizare.
3.3.68 Comuna Manesti
Mănești este o comună în județul Prahova, formată din satele Băltița, Coada Izvorului, Gura
Crivățului, Mănești (reședința) și Zalhanaua.
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Comuna se află în sud-vestul județului, la limita cu județul Dâmbovița, într-o zonă de câmpie. Este
traversată de șoseaua județeană DJ101A care o leagă spre nord de Ariceștii Rahtivani (DN72) și
spre sud de Cocorăștii Colț (DN1A) și mai departe de Șirna și Periș (Județul Ilfov).
3.3.68.1 Infrastructura de apa
In prezent in Comuna Manesti nu exista sistem centralizat de alimentare cu apa si canalizare.
Din evidentele DSP Prahova apa captata prin intermediul fantanilor individuale si publice prezinta
poluare bacteriologica pentru indicatorii coliformi totali, coliformi fecali, enterococi) si chimica
(amoniu).
In anul 2012 a fost realizat un S tudiu de Fez abilitate pentru infiintarea sistemului centralizat de
alimentare cu apa si canalizare.
3.3.68.2 Infrastructura de apa uzata
In comuna Manesti nu ex ista sistem de c analizare pentru apele uzate menajere si nici statie de
epurare.
Apele uzate menajere sunt evacuate in bazine vidanjabile, puturi absorbante si latrine uscate care
contribuie la poluarea apelor subterane.
3.3.69 Comuna Olari
Comuna este amplasata in partea de s ud a j udetului, la cca. 30 k m distanta fata de m unicipiul
Ploiesti, pe maul drept al raului Prahova si cuprinde satele Olari, Olarii Vechi si Fanari.
La recensamantul din anul 2011 comuna Olari avea o populatie de 2 146 locuitori.
3.3.69.1 Infrastructura de apa
In prezent in comuna Olari nu exista sistem centralizat de alimentare cu apa.
Din evidentele DSP Prahova apa din fantanile publice si individuale nu se incadreaza in parametrii
de potabilitate din punct de v edere bacteriologic, fiind inregistrate depasiri pentru indicatorii
coliformi totali, coliformi fecali si enterococi si nici limitele admise pentru indicatorii fizico-chimici,
cum ar fi azotati si amoniu.
In anul 2012 s-a executat un foraj de adancime cu H=120 m, care furnizeaza un debit Q = 4 l/s. Nu
au fost disponibile date privind calitatea apei captate.
In anul 2013 au fost demarate procedurile pentru infiintarea unui sistem cetralizat de alimentare cu
apa in comuna Olari, in baza unui proiect pentru care au fost intocmite fazele de s tudiu de
fezabilitate si proiect tehnic.
3.3.69.2 Infrastructura de apa uzata
Comuna Olari nu dipune de sistem de canalizare a apelor uzate si nici de statie de epurare.
Apele uzate menajere sunt evacuate in bazine vidanjabile, puturi absorbante si latrine uscate.
3.3.70 Comuna Pacureti
Păcureți este o comună în județul Prahova, formată din satele Bărzila, Curmătura, Matița, Păcureți
(reședința) și Slavu.
Comuna Păcureți se află în partea central-estică județului, în Subcarpații de Curbură. Este
traversată de șoseaua județeană DJ231, care o leagă spre sud de Bălțești și spre vest de
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Măgurele (unde se termină în DN1A). Prin estul comunei, prin satul Matița, trece și șoseaua
județeană DJ100M, care leagă comuna spre sud de Podenii Noi și spre nord de Cărbunești.
3.3.70.1 Infrastructura de apa
Comuna Pacureti dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa, astfel:
-

sursa - puturi OMV Petrom;

-

rezervor 1 x 300 mc;

-

statie de dezinfectie cu UV;

-

2 statii de repompare;

-

retea de distributie L = 27 km.

3.3.70.2 Infrastructura de apa uzata
In prezent, comuna Pacureti nu dispune de u n sistem centralizat de colectare a apel or uzate
menajere si statie de epurare ape uzate.
3.3.71 Comuna Paulesti
Comuna Paulesti este situata in partea central-sudica a judetului Prahova, pe DN 1, la circa 2 km
nord de Municipiul Ploiesti si la aproximativ 63 km fata de B ucuresti. Este alcatuita din patru
sate: Paulestii Noi, Cocosesti, Paulesti si Gageni.
Localitatile vecine sunt:
-

in nord: Orasele Plopeni si Baicoi;

-

in sud: Comuna Blejoi;

-

in vest: Orasul Baicoi si Comuna Aricestii – Rahtivani;

-

in est: Comuna Blejoi, Orasul Boldesti – Scaieni, Comuna Lipanesti.

Localitatea Paulesti este situata la contactul dintre campia inalta a Ploiestilor, parte componenta a
Campiei Romane si Subcarpatii Prahovei, subunitate a Subcarpatilor de Curbura.
3.3.71.1 Infrastructura de apa
Comuna Paulesti dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa, astfel:
a) Sat Gageni:
-

Sursa de apa : racord la aductiunea Dn 1 000 mm de l a Valenii de M unte
spre rezervoarele Movila Vulpii;

-

Aductiune Dn 150 mm, L = 2,7 km;

-

Rezervor apa de 300 mc;

-

S. P. Gageni: 1+1 pompe cu Q = 58 mc/h si H = 60 m;

-

Retea de distributie existenta L = 21,6 km.
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b) Sate Paulesti, Paulestii Noi, Cocosesti:
-

Sursa de apa : racord la aductiunea Dn 1 000 mm de l a Valenii de M unte
spre rezervoarele Movila Vulpii;

-

Aductiune Dn 160 mm, L = 4,5 km;

-

Rezervor apa de 2 x 300 mc;

-

S. P. Paulesti: 2+1 pompe cu Q = 58 mc/h si H = 60 m;

-

Statie clorare S. Cl.;

-

Retea distributie existenta L = 34,3 km.

Conform datelor obtinute de l a Primaria Comunei Paulesti sistemul de alimentare cu apa a re o
acoperire de 80 % pentru toata comuna.

3.3.71.2 Infrastructura de apa uzata
Comuna Paulesti dispune de un sistem centralizat de canalizare, astfel:
a) Sat Gageni:
-

Nu exista sistem de canalizare.

b) Sate Paulesti, Paulestii Noi, Cocosesti:
-

Retea canalizare L = 12 km;

-

Statie de epurare S. E. pentru 15 l/s.

3.3.72 Comuna Plopu
Plopu este o comună în județul Prahova, formată din satele Gâlmeia, Hârsa, Nisipoasa și Plopu
(reședința).
Comuna Plopu se află în centrul județului, la nord-est de Ploiești, în bazinul mediu și superior al
râului Bucovel. Este traversată de șoseaua județeană DJ102E, care o leagă spre sud-vest de
Bucov (unde se termină în DN1B) și spre est de Iordăcheanu. Din această șosea, lângă satul
Plopu, se ramifică DJ232, care leagă comuna de orașul Boldești-Scăeni.
3.3.72.1 Infrastructura de apa
In comuna Plopu exista un sistem centralizat de alimentare cu apa potabila care exploateaza apa
captata prin intermediul unui foraj de mare adancime (H=180 m) si o distribuie in toate cele patru
localitati componente. Investitia a fost realizata in perioada 2007-2009.
Lungimea retelei de distributie este de cca. 28,02 km, dupa cum urmeaza: 10,38 km in Plopu, 5,44
km in Galmeia, 4 km in Harsa si 8,2 km in Nisipoasa.
3.3.72.2 Infrastructura de apa uzata
Comuna Plopu nu dispune de sistem de canalizare menajera si nici de statie de epurare.
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Evacuarea apelor uzate menajere se realizeaza prin intermediul bazinelor vidanjabile si puturilor
de infiltrare.
3.3.73 Comuna Podenii Noi
Comuna Podenii Noi este situata in partea de est a judetului Prahova la o distanta de 30 km de
municipiul Ploiesti. Se invecineaza:
-

La nord - cu comunele Pacureti, Soimari si Chiojdeanca;

-

La est - cu comunele Apostolache si Gornet Cricov;

-

La sud - cu comuna Iordachianu;

-

La vest - cu comunele Baltesti si Plopu.

Satele comunei sunt asezate pe doua linii:
-

-

prima linie, in partea de nord a comunei, pe D.J. 102 M, cu satele:
-

Podul lui Galben,

-

Sfacaru,

-

Podenii Noi,

-

Valea Dulce,

-

Popesti,

a doua linie, in partea de sud a comunei, pe D.J. 100 L, cu satele:
-

Ghiocel,

-

Mehedinta,

-

Nevesteasca,

-

Salcioara.

Forma de relief: dealuri subcarpatice.
Principalele cursuri de apa ce strabat comuna sunt paraurile:
-

Lopatna,

-

Oghiza.

3.3.73.1 Infrastructura de apa
Alimentarea cu apa a c omunei Podenii Noi se face dintr-un put forat (F1) din cadrul capatarii
Baltesti adancimea 100 m. Forajul este echipat cu o electropompa submersibila de tip Grundfos,
cu caracteristicile: Q= 25 mc/h; H=65 m; P= 4Kw; n = 2900 rot/min.
Tratarea apei se face prin dezinfectie cu clor gazos.
Conducta de aductiune a apei are De = 110 mm si o lungime L = 7.18 km.
Capacitatea de inmagazinare a rezervoarelor este de 150 mc, in care este inclusa si rezerva de
incendiu.
Din rezervorul de inmagazinare apa pot abila este distribuita catre utilizatori prin conducte din
PEHD, cu diametre cuprinse intre De = 25 - 110 mm, cu o lungime totala a retelei de 27.70 km.
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3.3.73.2 Infrastructura de apa uzata
La nivelul comunei Podenii Noi nu exista canalizare si statie de epurare a apelor uzate.
3.3.74 Comuna Poiana Campina
Poiana Câmpina este formată din satele Bobolia, Pietrișu, Poiana Câmpina (reședința) și Răgman.
Comuna se află pe malul drept al râului Prahova, în dreptul municipiului Câmpina, pe m alul
celălalt. Este traversată de șoseaua județeană DJ100E care spre est duce la Câmpina (DN1) și
mai departe spre Telega; și spre est duce către Provița de Jos și Adunați. La Poiana Câmpina, din
acest drum se ramifică șoseaua județeană DJ101P, care duce spre sud de-a lungul Prahovei la
Florești și Filipeștii de Târg. Prin comună trece și calea ferată Ploiești-Brașov, pe care este
deservită de halta Bobolia.
3.3.74.1 Infrastructura de apa
Alimentarea cu apa in localitatea Bobolia se realizeaza cu ajutorul a doua put uri forate cu pompe
de tip LOWARA, caracteristicile pompelor fiind P = 0.75 kw/h, n = 2800 rot/min, Q = 8 m c/h.
Tratarea se realizeaza prin clorinare, cu var cloros.
Localitatea Poiana Campina este alimentata cu apa di ntr-un put sapat cu diametru de 3 m si
adancimea de 8 m. Clorinarea pentru localitatea Poiana Campina se face in rezervorul Ragman.
Statia de pompe din Bobolia este dotata cu o pompa tip SADU 80 cu caracteristicile P = 15 kW, n
= 2900 rot/min, Q = 20 mc/h.
In Poiana Campina, statia de pompe ‘’Moara de Barita‘’ este dotata cu o pompa TIP SADU 80 cu
caracteristicile: P = 15 kW, n = 2900 rot/min, Q = 30 mc/h.
Pentru localitatea Bobolia, in incinta statiei de pompare exista un rezervor tampon de 30 mc, apa
fiind pompata cu un grup de pompare in doua rezervoare suprapuse care insumeaza 100 mc,
aflate in punctul Podul Boboliei, apa f iind distribuita apoi gravitational in localitate. Rezervoarele
sunt metalice, supraterane.
Pentru localitatea Poiana Campina exista un rezervor de 200 mc situat pe str. Ragman, la cota 500
m, de unde distributia apei se face gravitational.
Reteau de distributie in localitatea Bobolia cuprinde conducte cu o lungime totala L = 13 km, cu
dimensiuni cuprinse intre Dn = 25 – 110 mm, din otel si PEHD.
In localitatea Poiana Campina conductele retelei de distributie totalizeaza o lungime de 22 km si
au dimensiuni cuprinse intre Dn 25 – 200 mm, din otel si PEHD.

3.3.74.2 Infrastructura de apa uzata
In prezent in Comuna Poiana Campina si localitataile componente Poiana Campina, Ragman,
Pietrisu si Bobolia nu exista sistem centralizat canalizare bine dezvoltat.
In zona centrala - zona blocurilor, exista o retea de canalizare cu diametre cuprinse intre Dn 250
mm si 300 mm in lungime de cca. 500 m care colecteaza apele uzate menajere si le conduc catre
statia de epurare existenta ce are o capacitate de cca. 1 500 locuitori echivalenti.
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Statia de epurare este echipata cu un decantor etajat de tip INHOFF, statie de clorinare, bazin de
contact si platforme de namol. Apa epurata este deversata in raul Prahova, in aval de centrul
comunei.
In prezent statia de epur are functioneaza sub capacitate, intrucat la reteaua de c analizare sunt
racordate numai cele 144 apartamente din zona centrala si o foarte mica parte din locuitori.
Apele uzate menajere de la locuintele si obiectivele social-culturale se evacueaza la bazine
vidanjabile, o mare parte din locuitori folosind latrine uscate.
Dispunerea constructiilor de colectare a apelor reziduale în incinta proprietatilor, respectiv în
spatiile imobiliare face dificil accesul utilajelor de vidanjare si pot conduce la situatii de deversare a
dejectiilor la suprafata terenului pe proprietati.

3.3.75 Comuna Poenarii Burchii
Poienarii Burchii este o comună în sud-vestul județului Prahova, formată din satele Cărbunari,
Ologeni, Piorești, Podu Văleni, Poienarii Burchii (reședinta comunei), Poienarii-Rali, Poienarii
Vechi și Tătărăi. Localitatea se află situată în sud-estul judeţului Prahova, la 20 km de Municipiul
Ploieşti si la 40 km de municipiul Bucureşti
Comuna se invecineaza, la vest, cu jud.Dambovita, la nord-vest, com. Sina, la nord, com. Tinosu,
est comuna Gorgota, iar la sud cu judetul Ilfov.
Comuna se află în zona de câmpie din sud-vestul județului, la limita cu județele Dâmbovița și Ilfov,
la vărsarea Cricovului Dulce în râul Ialomița. Șoseaua județeană DJ101G o leagă spre nord de
Șirna și Tinosu, iar spre vest de Cornești (județul Dâmbovița, unde se termină în DN1A). DJ101A
duce spre nord tot la Șirna, dar spre sud către Periș (județul Ilfov). Din această șosea se ramifică
la Podu Văleni DJ101E, care o leagă spre est de Gorgota.
3.3.75.1 Infrastructura de apa
In comuna Poienarii Burchii exista trei sisteme de alimentare cu apa, care deservesc fiecare cate
un sat: Poienarii Burchii, Poienarii Rali si Ologeni.
Alimentarea cu apa a satului Poienarii Burchii se realizeaza cu ajutorul unui put forat F1 c u
adancimea de 100 m. Forajul e ste echipat cu o el ectropompa submersibila de t ip Graundfos,
avand caracteristicile: Q = 13,4 mc/h; H = 10 mCA; P = 1,25Kw; n = 2900rot/min
Alimentarea cu apa a satului Poienarii Rali se face cu ajutorul unui put forat cu adancimea de 100
m, forajul fiind echipat cu o electropompa submersibila de tip Grundfos, avand caracteristicile: Q =
7,9 mc/h; H=10 mCA; P = 0,5 Kw; n = 2900rot/min
Alimentarea cu apa a satului Ologeni se face cu ajutorul unui put forat cu adancimea de 70 m,
forajul fiind echipat cu o electropompa submersibila de t ip Grundfos, avand caracteristicile: Q =
10,9 mc/h; H = 22 mCA; P = 1,5 kW; n = 2900rot/min
Statia de tratare Poienarii Burchii realizeaza dezinfectie cu hipoclorit.
Statiile de clorinare din localitatile Poienariii Rali si Ologeni utilizeaza clor gazos.
Statia de pompare Poienarii Burchii cuprinde 2+1 pompe tip Grundfos CR 16 cu caracteristicile: Q
= 16 mc/h, H = 36 mCA, P = 3 kW, n = 2910 rot/min.
Statia de pompare Poienarii Rali contine 2+1 pompe de tip Grundfos CR 16 cu caracteristicile: Q =
16 mc/h, H = 34,4 mCA, P = 3 kW, n = 2900 rot/min.
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Statia de pompare Ologeni are 2+1 pompe de tip Grundfos CR 16 -30 cu caracteristicile: Q = 16
mc/h, H = 21,9 mCA, P = 2,2 kW, n = 2900 rot/min.
Rezervoarele sunt din structura metalica cu sistem de pr indere antiseismic, avand urmatoarelel
capacitati:
- in Poienarii Burchii volumul este de 200 mc.
- in Poienarii Rali rezervorul este de 150 mc.
- in Ologeni volumul este de 200 mc.
In Poienarii Burchii din rezervorul de inmagazinare apa potabila este distribuita catre utilizatori prin
intermediul unei retele de distributie care cuprinde conducte din PEHD, cu diametre intre Dn = 25 125 mm si o lungime totala de 10 227 km.
Reteaua de distributie in Poienarii Rali are o lungime totala de 7,012 km, curpinzand conducte din
PEHD, cu diametre intre Dn = 25 - 110 mm.
In Ologeni reteaua de distributie cuprinde conducte din PEHD, cu diametre cuprinse intre Dn = 25 125 mm si o lungime totala de 13,572 km.
3.3.75.2 Infrastructura de apa uzata
In comuna Poienarii Burchii nu exista sistem de canalizare pentru apele uzate menajere si nici
statie de epurare.
Apele uzate menajere sunt evacuate in bazine vidanjabile, puturi absorbante si latrine uscate.
3.3.76 Comuna Poseseti
Posești este o comună în județul Prahova, formată din satele Bodești, Merdeala, Nucșoara de Jos,
Nucșoara de Sus, Poseștii-Pământeni (reședința), Poseștii-Ungureni, Târlești, Valea Plopului,
Valea Screzii și Valea Stupinii.
Comuna Posesti este situata in nord-estul judetului Prahova.
Se invecineaza:
-

la est cu judetul Buzau;

-

la sud cu comunele Carbunesti si Aricestii Zeletin;

-

la vest cu comuna Drajna;

-

la nord cu comunele Starchiojd si Batrani.

Comuna Posesti se afla la 49 km de Ploiesti – resedinta de judet si la 16 km de Valenii de Munte –
cel mai apropiat oras.
3.3.76.1 Infrastructura de apa
In prezent in Comuna Posesti nu exista sistem centralizat de alimentare cu apa.
In acest moment este in implementare un sistem microzonal de al imentare cu apa pentru
asigurarea surei in comunele Cerasu, Drajna, Starchiojd, Posesti si Batrani si se lucreaza la
reteaua de distributie apa potabila, lucrari finantate din surse proprii si din asocierea cu CJ
Prahova.
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3.3.76.2 Infrastructura de apa uzata
In comuna Posesti nu ex ista sistem de c analizare pentru apele uzate menajere si nici statie de
epurare.
Apele uzate menajere sunt evacuate in bazine vidanjabile, puturi absorbante si latrine uscate.

3.3.77 Comuna Predeal Sarari
Predeal - Sărari este o comună în județul Prahova, formată din satele Bobicești, Poienile, Predeal
(reședința), Sărari, Sărățel, Tulburea, Tulburea-Văleni, Vitioara de Sus și Zâmbroaia.
Comuna se află în nord-estul județului, în Subcarpații de Curbură, pe malul stâng al Teleajenului,
în dreptul orașului Vălenii de Munte de pe m alul opus. Este străbătută de șoseaua județeană
DJ219, care o leagă spre vest de Vălenii de Munte (unde se termină în DN1A) și spre est de
Ariceștii Zeletin.
3.3.77.1 Infrastructura de apa
Alimentarea cu apa i n comuna Predeal Sarari se realizeaza din statia de t ratare Voila prin
conducta magistrala Voila – Movila Vulpii Firul II ( ESZ Prahova ) prin intermediul unui racord cu
Dn = 200 mm din conducta de aductiune si pompata, prin intermediul unui grup de 3 pompe,
amplasat in cladirea Statiei de pompe care transporta apa catre rezervorul din cadrul gospodariei
de apa din comuna. Conducta de transport este din otel, cu Dn = 315 mm si L = 7 km.
Statia de pompare cuprinde un grup de po mpare cu 2 + 1 pompe de tip Siemens, caracteristicile
pompelor fiind urmatoarele: Q = 64 mc/h, H = 165 mCA, P = 45 kW, n = 2900 rot/min. Pentru satul
Bobicesti exista un grup de pompe 1+ 1 tip Grundfos, caracteristicile pompelor fiind urmatoarele: Q
= 17 mc/h, P = 7,5 kW, H = 123 mCA, n = 2900 rot/min si un hidrofor cu V = 500 l si P = 16 barr.
Pentru strada Primariei se utilizeaza un g rup de pompare 1 + 1 de t ip Grundfos, caracteristicile
pompelor fiind urmatoarele: Q = 37 mc/h, H = 50 mCA, P = 5,5 kW, n = 2900 rot/min si un hidrofor
cu V = 500 l si P = 10 barr.
In incinta gospodariei de apa ex ista un r ezervor din beton armat, suprateran, cu capacitatea de
500 mc, in care se afla si volumul intangibil de incendiu.
Din rezervorul de i nmagazinare apa pot abila este distribuita gravitational catre utilizatori prin
conducte din PEHD, cu diametre cuprinse intre De 20 - 225 mm. Lungimea totala a retelei este de
21,536 km.
3.3.77.2 Infrastructura de apa uzata
In comuna Predeal Sarari nu exista sistem de canalizare pentru apele uzate menajere si nici statie
de epurare.
Apele uzate menajere sunt evacuate in bazine vidanjabile, puturi absorbante si latrine uscate.
3.3.78 Comuna Provita de Jos
Provița de Jos este o comună în județul Prahova, formată din satele Drăgăneasa, Piatra și Provița
de Jos (reședința).
Comuna se află de-a lungul râului Provița, în vestul județului, la limita cu județul Dâmbovița. Este
traversată de șoseaua județeană DJ101E, care o leagă spre est de Câmpina (DN1) și spre nord
de Provița de Sus și Adunați.
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3.3.78.1 Infrastructura de apa
In prezent, comuna Provița de Jos nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa.
Populatia utilizeaza apa din fantani publice si individuale.
3.3.78.2 Infrastructura de apa uzata
In comuna Provița de Jos nu exista sistem de canalizare pentru apele uzate menajere si nici statie
de epurare.
Apele uzate menajere sunt evacuate in bazine vidanjabile, puturi absorbante si latrine uscate.
3.3.79 Comuna Provita de Sus
Provița de Sus este o comună în județul Prahova, formată din satele Izvoru, Plaiu, Provița de Sus
(reședința) și Valea Bradului. Este situata in partea de N-V a judetului Prahova, la cca 44 km
distanta de resedinta de judet, Municipiul Ploiesti, la 12 km de Municipiul Campina, la 10 km de
orasul Breaza, 36 km de orasul Sinaia, 70 km de orasul Brasov si la 100 de km de Bucuresti.
Vecinatatile comunei:
-

La N- Comuna Adunati

-

La E- Orasul Breaza

-

La S- Comuna Provita de Jos

-

La V- Comuna Visinesti, judetul Dambovita

Cai de acces:
-

Localitatea este strabatuta de DJ 100 E, care face legatura cu Municipiul Campina, iar spre
Nord cu Comuna Adunati.

-

Din DJ 100 E pe un dr um modernizat, la doar 4 k m se ajunge in judetul Dambovita, in
orasul Moreni si orasul Pucioasa.

3.3.79.1 Infrastructura de apa
In prezent, comuna Provița de Sus nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa.
Populatia utilizeaza apa din fantani publice si individuale.
3.3.79.2 Infrastructura de apa uzata
In comuna Provița de Sus nu exista sistem de canalizare pentru apele uzate menajere si nici statie
de epurare.
Apele uzate menajere sunt evacuate in bazine vidanjabile, puturi absorbante si latrine uscate.
3.3.80 Comuna Puchenii Mari
Puchenii Mari este o comună în județul Prahova, formată din satele Miroslăvești, Moara, Odăile,
Pietroșani, Puchenii Mari (reședința), Puchenii Mici și Puchenii-Moșneni.
Comuna se află în zona de câmpie din sudul județului, pe malul stâng al râului Prahova, în zona
cursului său inferior, și este traversată de DN1, șoseaua națională ce leagă orașele București și
Ploiești. Din DN1, la Puchenii Mari se ramifică 2 drumuri județene care fac legatură cu comunele
învecinate, astfel: DJ139 spre comuna Râfov și DJ140 spre comuna Brazi.
Teritoriul administrativ al comunei Puchenii Mari are suprafata de 5.492 ha si urmatorii vecini:
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-

Est – comuna Rafov;

-

Nord – vest: comuna Brazi;

-

Sud – est: comuna Balta Doamnei;

-

Sud – vest: comuna Poenarii Burchii;

-

Vest: comuna Tinosu.

3.3.80.1 Infrastructura de apa
Comuna Puchenii Mari dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa, astfel:
a) Sat Puchenii Mari:
-

3 puturi, din care 2 in functiune si 1 colmatat;

-

Rezervor de inmagazinare, beton, V = 200 mc, in conservare;

-

Retea distributie in lungime de 1 ,4 km, metalica, Dn 150 mm (conform cu
Autorizatia de Gospodarirea Apelor).

In prezent, in comuna Puchenii Mari se afla in implementare un proiect de alimentare cu apa,
astfel:
a) Sat Puchenii Mari:
-

Reabilitare rezervor existent, V = 200 mc;

-

Statie de Clorare;

-

Statie de Pompare;

-

Reabilitare / extindere retea distributie in lungime totala de 4,8 km.

Conform datelor obtinute de la Primaria Comunei Puchenii Mari sistemul de alimentare cu apa aflat
in executie va avea o acoperire de 95 % pentru satul Puchenii Mari.
3.3.80.2 Infrastructura de apa uzata
Conform datelor obtinute din Autorizatia de Gospodarirea Apelor sistemul de canalizare menajera
existent este compus din:
-

0,3 km retea in zona blocurilor;

-

1 decantor Imhoff cu capacitate de 500 Locuitori Echivalenti (LE).

Conform datelor obtinute de la Primaria Comunei Puchenii Mari sunt in curs de implementare:
-

Sistem I (Puchenii Mari, Puchenii Mosneni si Miroslavesti) compus din retea
de canalizare L = 1470 m, Statie de Pompare Apa Uzata (SPAU), conducta
de refulare L = 880 m, Statie de Epurare (SE) cu capacitate de 600 LE;

-

Sistem II (Pietrosani) compus din retea de canalizare L = 1315 m, Statie de
Epurare cu capacitate de 600 LE;
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-

Sistem III (Puchenii Mici, Odaile si Moara) compus din retea de canalizare L
= 814 m , SPAU, conducta de r efulare L = 680 m, Statie de Epurare cu
capacitate de 600 LE.

3.3.81 Comuna Rafov
Râfov este o comună situată în județul Prahova, formată din satele Antofiloaia, Buchilași, Buda,
Goga, Mălăiești, Moara Domnească, Palanca, Râfov (reședința) și Sicrita.
Comuna Râfov este situată în zona de câmpie de la sud de Ploiești, pe malurile Teleajenului, în
zona de vărsare a acestui râu în Prahova. Comuna este traversată de autostrada București–
Ploiești, dar nu are acces la aceasta. În schimb, comuna este deservită de mai multe șosele
județene. Cea mai importantă, DJ101D, leagă comuna spre nord de Bărcănești (unde se termină
în DN1A). DJ101D se intersectează la Mălăiești cu DJ139, care leagă comuna spre sud-vest de
Puchenii Mari și spre nord de Berceni.
3.3.81.1 Infrastructura de apa
In prezent, comuna Rafov nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa.
Populatia utilizeaza apa din fantani publice si individuale. Din evidentele DSP Prahova apa di n
fantani nu s e incadreaza in parametrii de p otabilitate din punct de v edere bacteriologic, fiind
inregistrate depasiri pentru indicatorii coliformi totali, coliformi fecali si enterococi si nici limitele
admise pentru indicatorii fizico-chimici, cum ar fi turbiditate, azotati, azotiti si amoniu.
Autoritatile locale au dem arat doua pr oiecte in vederea introducerii de sisteme centralizate de
alimentare cu apa in localitatile comunei, dupa cum urmeaza:
-

Proiectul “Infiintare retea de al imentare cu apa s i canalizare in satele Goga, Rafov,
Malaiesti, Buchilasi, Moara Domneasca si Antofiloaia, comuna Rafov”, aflat la faza de
studiu de fezabilitate;

-

Proiectul “Infiintare retea de alimentare cu apa si canalizare in satele Buda si Palanca,
comuna Rafov”, pentru care s-au intocmit studiul de fezabilitate si proiectul tehnic.

Pentru localitatea Sicrita nu s-a realizat proiect de alimentare cu apa.
3.3.81.2 Infrastructura de apa uzata
In prezent, comuna Rafov nu di spune de un sistem centralizat de c olectare a apel or uzate
menajere si nici de statie de epurare a apelor uzate.
Prin proiectele mentionate mai sus (la capitolul care descrie infrastructura de apa) se prevede
introducerea de retele de canalizare menajera si de statii de epurare in opt din cele noua localitati
din comuna Rafov. Pentru localitatea Sicrita nu s-a realizat proiect de canalizare.
3.3.82 Comuna Salcia
Salcia este o comună din județul Prahova, formată dintr-un singur sat si se află în vestul județului,
la limita cu județul Buzău, în Subcarpații de Curbură. Este deservită de șoseaua județeana DJ234,
care o leagă spre sud de Sângeru. Teritoriul comunei formează în mare parte bazinul hidrografic al
râului Salcia, afluent al Cricovului Sărat.
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3.3.82.1 Infrastructura de apa
Comuna Salcia nu dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa potabila.
Din evidentele DSP Prahova apa din fantanile publice si individuale nu se incadreaza in parametrii
de potabilitate din punct de v edere bacteriologic, fiind inregistrate depasiri pentru indicatorii
coliformi totali, coliformi fecali si enterococi si nici limitele admise pentru indicatorii fizico-chimici,
cum ar fi turbiditate, azotati si azotiti.
3.3.82.2 Infrastructura de apa uzata
In comuna Salcia nu exista sistem de canalizare pentru apele uzate menajere si nici statie de
epurare.
3.3.83 Comuna Salciile
Sălciile este o comună din județul Prahova, formată doar din satul de reședință, Sălciile.
Comuna se află în zona de câmpie din sud-estul județului, la limita cu județul Ialomița. Prin
apropierea comunei trece șoseaua națională DN1D, care leagă Ploieștiul de Urziceni. Principala
cale de c omunicație a comunei o constituie șoseaua județeană DJ100C, care se ramifică din
DN1D lângă Sălciile și care leagă comuna spre nord de Fulga și orașul Mizil. La Sălciile, din acest
drum se ramifică DJ102D, care duce tot la Mizil, trecând însă prin Boldești-Grădiștea și Baba Ana.
3.3.83.1 Infrastructura de apa
Alimentarea cu apa a c omunei Salciile se face din doua puturi forate F1 si F2 avand adancimi de
180 m (F1) si 200 m (F2). Fiecare foraj este echipat cu cate o electropompa submersibila de tip
Grundfos, avand caracteristicile:
-

F1: Q = 13 mc/h; H = 30 mCA; P = 1,1 kW, n = 2900 rot/min

-

F2: Q = 17 mc/h; H = 45 mCA; P = 4 kW, n = 2900 rot/min

Amplasarea statiei de tratare este in incinta gospodariei de apa. Tratarea se face prin clorinare cu
hipoclorit.
Statia de pom pare este amplasata intr-un container termoizolat si cuprinde 2+1 pompe de t ip
Grundfos CR 32-2-2 cu caracteristicile: Q = 30 mc/h, H = 21,3 mCA, P = 3kW, n = 2900 rot/min., o
pompa CR16-30 cu Q = 16 mc/h, H = 34,4 mCA, P = 3 kW, n = 2900 rot/min si o pompa LOWARA
cu Q = 15 – 40 mc/h, H = 44 mCA, P = 7,5 kW, n = 2900 rot/min.
Statia contine si un hidrofor cu capacitatea de 200 litri, amplasat pe conducta de refulare si care
permite distributia apei in cantitati limitate fara a se porni pompele.
Conducta de aductiune a apei de la cele doua foraje este din otel cu Dn = 90 mm si L=9,21 km
Capacitatea de i nmagazinare a r ezervoarelor metalice este de 400 m c in care este inclusa si
rezerva de incendiu.
Din rezervoarele de i nmagazinare apa pot abila este distribuita catre utilizatori prin conducte din
PEHD, cu diametre cuprinse intre Dn = 63 - 160 mm. Lungimea totala a retelei de distributie este
de 13 km.
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3.3.83.2 Infrastructura de apa uzata
In comuna Salciile nu ex ista sistem de c analizare pentru apele uzate menajere si nici statie de
epurare.
3.3.84 Comuna Scorteni
Numele localitatilor aflate in administratie: Scorţeni (resedinta), Mislea, Sârca, Bordenii Mari,
Bordenii Mici.
Comuna se afla situata in zona subcarbatica, deluroasa, in vecinatatea paralelei 45 grade Nord si
meridianul 26 g rade Est, la o al titudine de apr oximativ 350 metri. Principalele orase aflate in
vecinatate sunt: Campina (14 km), Baicoi (6 km), Plopeni (10 km), Ploiesti (25 km - resedinta
judetului Prahova) si Sinaia (40 km). Capitala Bucuresti se afla la aproximativ 85 km, iar al doilea
oras ca marime al tarii, Brasov, la distanta de 100 km.
Reteaua hidrografica este compusa din cursuri de apa c u caracter permanent, paraul Sarata cu
afluentii Mislea Seaca, valea Scortii si Runcu, cat si din ape statatoare, lacul lui Maxim.
3.3.84.1 Infrastructura de apa
In prezent in comuna Scorteni exista un sistem de alimentare cu apa, astfel:
1. Sistemul Bordenii Mici:
- foraj F1 - Dambu: Q = 4 l/s, echipat cu pompa Grundfos (Q=2,2 l/s; p=5,5 kW);
- foraj F2 - Aratura: Q = 3,5 l/s, echipat cu pompa Grundfos (Q=2,2 l/s; p=5,5 kW);
- statie de clorinare cu hipoclorit;
- rezervor suprateran V = 300 mc;
- statie de pompare Grundfos (2A+1R), Q = 24 mc/h, p = 5,5 kW, H = 80 mCA;
- retea de distributie din PEID, L = 6,3 km.
2. Sistemul Bordenii Mari:
- foraj F3 - Buzesti: Q = 3 l/s, echipat cu pompa Grundfos (Q=2,2 l/s; p=5,5 kW);
- foraj F4 - incinta GA: Q = 3 l/s, echipat cu pompa Grundfos (Q=2,2 l/s; p=5,5 kW);
- statie de clorinare cu hipoclorit;
- rezervor subteran V = 200 mc;
- statie de pompare Grundfos (1A+1R), Q = 16 mc/h, p = 5,5 kW, H = 80 mCA;
- retea de distributie din PEID, L = 12,1 km.
3. Sistemul Scorteni:
- foraj F5 - CMI: Q=2,2 l/s; p=5,5 kW;
- foraj F6 - incinta GA: Q=0,5 l/s; p=4 kW - nu functioneaza;
- foraj F7 - Transformator: Q = 2,5 l/s, p=7,5 kW;
- foraj F11 - Valea Seaca (an PIF 2013): Q = 2,5 l/s, p=7,5 kW;
- statie de clorinare cu hipoclorit;
- rezervor subteran V = 200 mc;
- statie de pompare Grundfos (2A+1R), Q = 24 mc/h, p = 5,5 kW, H = 80 mCA;
- retea de distributie din PEID, L = 10,4 km.
4. Sistemul Mislea:
- foraj F8 - incinta GA: Q=3 l/s; p=5,5 kW;
- foraj F9 - Tufeni: Q=2,2 l/s; p=5,5 kW;
- foraj F10 - Islaz: Q=3 l/s; p=5,5 kW;
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-

clorinare manuala cu clorura de var (praf);
rezervor suprateran V = 250 mc;
statie de pompare Grundfos (2A+1R), Q = 24 mc/h, p = 5,5 kW, H = 80 mCA;
retea de distributie din PEID, L = 9,4 km.

3.3.84.2 Infrastructura de apa uzata
In comuna Scorteni nu exista sistem de canalizare pentru apele uzate menajere si nici statie de
epurare.
3.3.85 Comuna Secaria
Secăria este o comună în județul Prahova, compusă dintr-un singur sat, Secăria. Comuna Secăria
este amplasată în nord-estul judetului Prahova, la 8 km de oraşul Comarnic, între Valea Prahovei
şi Valea Doftanei la o altitudine între 700 şi 1000 m, pe valea de sus şi de mijloc a pârâului
omonim, intre masivul Gârbova şi Carpaţii Prahovei, la o depărtare de 60 km de municipiul Ploieşti,
115 km nord de capitala ţării Bucureşti şi 80 km sud-est de Braşov. Localitatea are următoarele
vecinătăţi:
-

la nord Sinaia şi Valea Doftanei;

-

la est Valea Doftanei;

-

la sud comuna Şotrile;

-

la vest Sinaia şi Comarnic.

3.3.85.1 Infrastructura de apa
In comuna Secaria exista un sistem centralizat de alimentare cu apa care exploateaza apa din trei
surse: dren in albia paraului Valea Mierlelor, izvoare Secaria si izvoare Seciuri.
Principala captare este Valea Mierlelor care asigura apa pentru cca. 90 % din localitate. Captarea
este amplasata in amonte de localitate, la cca. 5,45 km spre nord-vest. Aductiunea este din otel cu
Dn 80 mm si are o lungime de 3,57 km pana la rezervorul de inmagazinare cu volumul de 180 mc.
Din rezervor apa es te transportata gravitational prin intermediul unei conducte Dn 80 mm cu
lungimea de 1,88 km pana la intrarea in reteaua de distributie a localitatii.
Aductiunea de la captare la rezervor si conducta de transport de la rezervor la intrarea in reteaua
de distributie au fost dublate cu o conducta PEHD cu Dn 110 mm.
Reteau de di stributie are o l ungime totala de 16, 0 km si cuprinde conducte din otel care au
vechime mare si un grad de uzura avansat, inregistrandu-se avarii dese.
Apa este distribuita in retea fara dezinfectie.
Din evidentele DSP Prahova apa distribuita nu se incadreaza in parametrii de potabilitate din punct
de vedere bacteriologic, fiind inregistrate depasiri pentru indicatorii coliformi totali, coliformi fecali si
enterococi.
3.3.85.2 Infrastructura de apa uzata
Comuna Secaria nu dispune de sistem de canalizare si nici de statie de epurare. Apele uzate
menajere sunt evacuate in bazine vidanjabile, puturi absorbante si latrine uscate.
3.3.86 Comuna Sangeru
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Sangeru se afla in zona de deal a judetului Prahova, la latitudinea de 45 08' N si longitudinea de
26 21' E. Comuna se compune din urmatoarele sate: Butuci, Miresu Mare, Miresu Mic, Piatra Mica,
Tisa si Sangeru (resedinta).
Comuna este traversata de Raul Cricovul Sarat precum si de afluentii acestuia Salcia si Saratica,
prin urmare localitatea se afla pe V alea Cricovului. Localitatea se afla la circa 50 de km de
municipiul Ploiesti. Comuna face parte din zona colinara din estul judetului, situata pe valea
superioara a raului Cricovul Sarat. Se invecineaza, la est, cu com. Lapos, la sud-est, cu com.
Jugureni, la sud, cu comunele Calugareni si Tataru, la vest, cu comunele Apostolache si
Chiojdeanca, iar la nord, cu comuna Salcia si judetul Buzau.
3.3.86.1 Infrastructura de apa
Comuna Sangeru nu dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa.
Locuitorii comunei consuma apa din fantani publice si individuale. Calitatea apei din fantani este
necorespunzatoare, in special pentru indicatorii bacteriologici, dar si pentru unii dintre indicatorii
fizico-chimici (turbiditate, nitrati).
Comuna este situata intr-o zona saraca in resurse de apa de s uprafata, iar apa s ubterana
interceptata in forajele de adancime executate in ultimii ani prezinta depasiri ale indicatorilor fizicochimici (turbiditate, fier, amoniu).
3.3.86.2 Infrastructura de apa uzata
In comuna Sangeru nu ex ista sistem de c analizare a apel or uzate menajere si nici statie de
epurare.
3.3.87 Comuna Sirna
Șirna este o comună în sudul județului Prahova, formată din satele Brătești, Coceana, Hăbud,
Șirna (reședința comunei), Tăriceni și Varnița.
Comuna Şirna este situată în parte de sud-vest a judeţului Prahova, la limita cu judeţul Dâmboviţa
şi judeţul Ilfov, la o distanţă de 24 km de municipiul Ploieşti.
Comuna se află în zona de câmpie din sud-vestul județului, la limita cu județul Dâmbovița, în zona
de vărsare a Cricovului Dulce în Ialomița. Se învecinează cu Poienarii Burchii la sud, Tinosu la est,
Cocorăștii Colț la nord-vest și Brazi la nord.
3.3.87.1 Infrastructura de apa
Alimentarea cu apa a comunei Sirna se face din 2 puturi forate F1 si F2 avand adancimea 100 m
fiecare. Fiecare foraj este echipat cu cate o el ectropompa submersibila de tip Grundfos, avand
caracteristicile: Q=13 mc/h; H=25 mCA; P=1,75 Kw; n = 2900 rot/min
Amplasarea statiei de c lorinare este in incinta gospodariei de apa. Dezinfectia apei se face cu
hipoclorit.
Statia de pom pare este amplasata intr-un container termoizolat si cuprinde 2+1 pompe tip
Grundfos cu caracteristicile: Q = 30 m c/h, H = 25mCA, P = 3kW, n = 2910 rot/min. Pompa de
incendiu are caracteristicile: Q = 16 mc/h, H = 34,4 mCA, n = 2900 rot/min, P = 3 kW .
Conducta de aductiune a apei intre cele doua foraje este din otel, cu Dn = 90 mm, L = 0,34 km.
Capacitatea de i nmagazinare a r ezervoarelor este de 400 m c in care este inclusa si rezerva de
incendiu..
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Din rezervoarele de i nmagazinare apa pot abila este distribuita catre utilizatori prin conducte din
PEHD, cu diametre cuprinse intre Dn = 25 - 160 mm. Lungimea totala a retelei de distributie este
de 46,366 km.
3.3.87.2 Infrastructura de apa uzata
In prezent, comuna Sirna nu di spune de un sistem centralizat de c olectare a apel or uzate
menajere si statie de epurare a apelor uzate.

3.3.88 Comuna Soimari
Șoimari este o comună în județul Prahova, formată din satele Lopatnița, Măgura și Șoimari
(reședința). La recensământul din 2011 avea 3 026 de locuitori.
Comuna se află pe cursul superior al râului Lopatna, în bazinul hidrografic al Cricovului Sărat. Este
traversată de șoseaua județeană DJ100M, care o leagă spre nord de Surani și Cărbunești, și spre
sud de Podenii Noi.
3.3.88.1 Infrastructura de apa
In prezent in Comuna Soimari este in derulare un proiect de alimentare cu apa in sistem centralizat
care cuprinde:
-

sursa - alimentare cu apa din reteaua Hidro Prahova SA sucursala Valenii de Munte, sursa
Maneciu;

-

Aductiune L = 1,5 km;

-

Rezervor Surani 1 x 750 mc;

-

Rezervor Albinari (Aricestii Zeletin) 1 x 700 mc.

3.3.88.2 Infrastructura de apa uzata
In prezent, comuna Soimari nu di spune de un s istem centralizat de c olectare a apel or uzate
menajere si statie de epurare a apelor uzate.
3.3.89 Comuna Sotrile
Șotrile este o comună în județul Prahova, formată din satele Lunca Mare, Plaiu Câmpinei, Plaiu
Cornului, Seciuri, Șotrile (reședința) și Vistieru. Comuna se situează între zona de deal și cea de
munte, pe valea râului Doftana.
Comuna se află aproape de extremitatea vestică a Subcarpaților de Curbură, pe malul stâng al
râului Doftana, în zona cursului său mediu, la nord de orașul Câmpina.
Două șosele județene paralele leagă comuna spre sud de municipiul Câmpina:
- DJ207 trece prin satele din zona înaltă și duce mai departe spre vest către orașul
Breaza unde se termină în DN1;
- DJ102I care urmează valea râului Doftana, trecând prin satul Lunca Mare, și duce spre
nord către barajul Paltinu și comuna Valea Doftanei.
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3.3.89.1 Infrastructura de apa
Comuna Sotrile a afost racordata la sursa de a pa potabila Paltinu. Au fost finalizate lucarile la
sistemul de alimentare cu apa din localitatile Lunca Mare si Plaiul Campinei compus din:
-

Sursa - statia de tratare Paltinu;

-

retea de distributie, L = 14 km;

-

inmagazinare, doua bazine cu capacitatea de 2 x 200 mc;

-

trei statii de pompare.

Finantarea proiectului s-a facut prin Programul privind alimentarea cu apa a satelor, aprobat prin
HG 577 si printr-un parteneriat incheiat intre Comuna Sotrile si Consiliul Judetean Prahova.
Valaorea investitiei s-a cifrat la aproximativ 2 milioane de lei, din care un sfert de la bugetul
Consiliului Judetean Prahova. De aceasta investitie vor beneficia 2 000 de locuitori din cele doua
sate, urmand ca anul viitor sa fie finalizate lucrarile de alimentare cu apa pentru alte doua sate,
Vistieru si Sotrile.
3.3.89.2 Infrastructura de apa uzata
În comuna Sotrile nu e xista sistem de c analizare pentru apele uzate menajere si nici statie de
epurare.
Apele uzate menajere sunt evacuate in bazine vidanjabile, puturi absorbante si latrine uscate.
3.3.90 Comuna Starchiojd
Starchiojd este o comună din județul Prahova, formată din satele Starchiojd (resedinta), Brădet,
Gresia, Rotarea, Valea Anei și Zmeuret.
Comuna Starchiojd este amplasată în partea de N-NE a judetului Prahova, la o distanţă de 51 km
de reşedinţa municipiului Ploieşti şi 25 km de oraşul Vălenii de Munte, fiind limitrofă cu judeţele
Buzău şi Braşov. Este situată între localitatile Chiojdu şi Cătina pe latura la E-NE, la vest
comunele Bătrâni şi Ceraşu, comuna Poseşti pe latura de Sud. Varietatea si frumusetea formelor
de relief, ca si bogatia pamantului, a apel or si padurilor sunt strans legate de ex istenta muntilor
Zmeurat (1136 m) si Calugarul, de muchia Jaristei si a Stejerului, in nord, de dealurile Bradetului,
muchia Chiojdului, a Zambrarului (681 m) si Romei, la est, de dealurile Serbaneasa si Macrea, in
vest, si de mica dar productiva tarina din sud, numita Tarna Suguleasca.
3.3.90.1 Infrastructura de apa
Comuna Starchiojd nu dispune de s istem centralizat de al imentare cu apa. Locuitorii comunei
consuma apa din fantani publice si individuale.
3.3.90.2 Infrastructura de apa uzata
În comuna Starchiojd nu exista sistem de canalizare pentru apele uzate menajere si nici statie de
epurare.
Apele uzate menajere sunt evacuate in bazine vidanjabile, puturi absorbante si latrine uscate.
3.3.91 Comuna Stefesti
Ștefești este o comună în județul Prahova, formată din satele Ștefești (reședința), Scurtești și
Târșoreni. Se află situată în partea de nord a judeţului Prahova, pe valea pârâului Vărbilău, la o
distanţă de 45 km de oraşul Ploieşti, la circa 42 km de paralela 45 latitudine nordică.
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Aşezată într-o regiune de interferenţă a dealului cu muntele se învecinează către est cu oraşul
Slănic, la sud se mărgineşte cu satul Livadea ce aparţine comunei Varbilău, spre vest la circa 3 km
de învecinează cu Bertea şi Aluniş, iar la nord comuna este mărginită de culmi muntoase. Are o
întindere de 10 km, de-a lungul râului Vărbilău, satele fiind situate în cea mai mare parte, pe partea
stângă, satele Scurteşti şi Ştefeşti, excepţie făcând satul Târşoreni ce se află pe partea dreaptă a
râului. Comuna este încadrată de o parte şi de alta de dealuri şi munţi cu o altitudine ce variează
între 600-1300 m.
3.3.91.1 Infrastructura de apa
Comuna Stefesti este alimentata din sursa Varbilau. Aceasta este constituita dintr-o priza tiroleza
amplasata in punctul Vulpea. Apa este trecuta printr-un desnisipator cu doua compartimente, cu un
debit de 45 l/s.
Reteaua de distributie in comuna Stefesti are diametre cuprinse intre Dn = 50 – 160 mm si o
lungime de 10,8 km.
3.3.91.2 Infrastructura de apa uzata
În comuna Stefesti nu exista sistem de c analizare pentru apele uzate menajere si nici statie de
epurare.
Apele uzate menajere sunt evacuate in bazine vidanjabile, puturi absorbante si latrine uscate.
3.3.92 Comuna Surani
Comuna Surani, formata din satele Surani (resedinta) si satul Pacuri, se afla situata la o distanta
de 43 km nord-est de Municipiul Ploiesti si la 40 km est de orasul Valenii de Munte. Aceasta este
amplasata in zona subcarpatica, strabatuta de par aurile Sarata si Lopatna avand urmatoarele
localitati invecinate:
-

la nord-est comuna Carburesti;

-

la sud-est comuna Pacureti;

-

la sud comuna Soimari;

-

la nord comuna Aricestii-Zeletin.

Aspectul de dealuri masive este determinat de c omponenta litologica. Zona fiind amplasata in
cuprinsul anticlimatului Matita-Aricestii-Zeletin, in partea centrala are aspect de dealuri masive si
neuniforme cuprinse intre 300-500 m. Depresiunile oferind un c limat de ad apost favorabil
asezarilor omenesti, zona fiind ferita de crivat. Reteaua hidraulica a comunei este strabatuta de
doua parauri: Lopatna si Sarata.
3.3.92.1 Infrastructura de apa
In anul 2012 a fost finalizata investitia “Retea de distributie a apei potabile in Comuna Surani,
Judetul Prahova” prin care s-au realizat 24 km de retea de distributie a apei potabile.
3.3.92.2 Infrastructura de apa uzata
In Comuna Surani nu exista un sistem centralizat de colectare a apelor uzate menajere si statie de
epurare a apelor uzate.
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3.3.93 Comuna Talea
Comuna este situata in partea de vest a judetului, in zona subcarpatica, la limita cu judetul
Dambovita. Localitatile componente Talea (resedinta) si Plaiu sunt amplasate pe culme, in
interfluviul vailor Bizdidel, Talea si Provita. La es t comuna se invecineaza cu orasul Breaza,
legatura rutiera asigurandu-se pe DJ 206.
Populatia comunei in 2011 la recensamant era de 1 074 locuitori.
3.3.93.1 Infrastructura de apa
In comuna Talea exista un sistem de alimentare cu apa bazat pe exploatarea unui izvor din zona
Gurguiatu. Apa captata (cca. 1,5 l/s) este transportata printr-o aductiune cu o lungime de cca. 4 km
pana la rezervoarele metalice cu volum total de 60 mc, din care se realizeaza distributia printr-o
retea cu L=11,4 km cu condute din otel. Atat aductiunea cat si reteaua de distributie sunt vechi si
prezinta grad ridicat de uzura. Rezervoarele metalice sunt deteriorate.
Rata de c onectare la sistemul de alimentare cu apa es te de cca. 98 %, in timp de grasul de
contorizare este extrem de scazut (doar 1 % dintre abonati au apometre).
Pentru rezolvarea problemelor privind debitul insuficient la sursa, precum si cele referitoare la
transport, inmagazinare si distributie a f ost intocmit un pr oiect de m odernizare si extindere a
sistemului de alimentare cu apa, care a fost aprobat pentru finantare prin OG 7/2006.
Proiectul se afla in curs de implementare si cuprinde urmatoarele investitii:
-

Reabilitare captare izvor existent

-

Captari izvoare noi (2 buc.)

-

Aductiune noua cu L=4,0 km

-

Rezervor nou din beton cu V = 200 mc

-

Statie de clorinare

-

Inlocuire retea de distributie L= 11,4 km, din care 8,6 km in satul Talea si 2,8 km in satul
Plaiu.

Sistemul actual de al imentare cu apa pr ezinta o c alitate necorespunzatoare pentru indicatorii
bacteriologici, cu frecvente depasiri la indicatorii coliformi totali, coliformi fecali si enterococi.
3.3.93.2 Infrastructura de apa uzata
In comuna Talea nu exista sistem de canalizare pentru apele uzate menajere si nici statie de
epurare.
Apele uzate menajere sunt evacuate in bazine vidanjabile, puturi absorbante si latrine uscate.
3.3.94 Comuna Tataru
Tătaru este o comună în județul Prahova, situata in partea de est a judetului, in zona subcarpatica,
in bazinul superior al Cricovului Sarat. Satele componente sunt: Tataru (resedinta), Podgoria si
Silistea.
Este traversată de șoseaua județeană DJ102R, care o leagă spre vest de Gornet-Cricov și spre
sud-est de Călugăreni și Gura Vadului.
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3.3.94.1 Infrastructura de apa
Comuna Tataru nu dispune in prezent de un sistem centralizat de alimentare cu apa.
Apa din fantanile publice si individuale pe c are le utilizeaza populatia din cele trei localitati
componente prezinta probleme de potabilitate, atat pentru indicatorii bacteriologici (coliformi totali
si fecali, enterococi), dar si pentru indicatori fizico-chimici (in special nitrati).
Zona comunei Tataru este saraca in resurse de apa, localitatile fiind amplasate in zona de culme.
3.3.94.2 Infrastructura de apa uzata
Comuna Tataru nu dispune de sistem de canalizare menajera si nici de statie de epurare.
Evacuarea apelor uzate menajere se realizeaza prin intermediul bazinelor vidanjabile si puturilor
de infiltrare.
3.3.95 Comuna Teisani
Comuna situată în nordul judeţului Prahova, pe malul drept al râului Teleajen, este formata din
localităţile: Teişani (reşedinţă), Olteni, Valea Stâlpului, Stiubeiu şi Bughea de Sus.
Se învecinează:
- la est cu comuna Drajna;
- la sud-est cu oraşul Vălenii de Munte;
- la sud-vest cu comuna Gura Vitioarei;
- la vest cu oraşul Slănic;
- la nord cu comuna Izvoarele.
3.3.95.1 Infrastructura de apa
Alimentarea cu apa in comuna Teisani se realizeaza prin intermediul unui sistem de alimentare cu
apa centralizat, care utilizeaza apa captata prin 2 drenuri cu Dn = 200 mm si o lungime totala de
110 m.
Tratarea apei se face prin dezinfectie cu solutie de hi poclorit de s odiu direct in conducta de
aductiune, cu ajutorul unei pompe dozatoare care functioneaza automat.
In apropierea drenurilor se afla un rezervor tampon din beton armat, ingropat cu V = 25 mc.
Conducta de transport este din PEHD, cu Dn = 160 mm si L = 2500 m.
Statia de pom pare este situata in incinta gospodariei de apa s i este echipata cu un g rup de
pompare cu 2+2 pompe cu caracteristicile: Q = 30 mc/h, H = 200 mCA, P = 37 kW.
Exista si o statie hidrofor cu o pompa tip Wilo cu Q = 2 mc/h si H = 42 mCA.
In incinta gospodariei de apa ex ista un r ezervor din beton armat, suprateran, cu capacitatea de
500 mc, in care se afla si volumul intangibil de incendiu.
Din rezervorul de i nmagazinare apa pot abila este distribuita gravitational catre utilizatori prin
intermediul unei retele de conducte din PEHD, cu diametre cuprinse intre Dn = 25 - 160 mm.
Lungimea totala a retelei de distributie este de 31,17 km.

3.3.95.2 Infrastructura de apa uzata
Comuna Teisani nu dispune de sistem de canalizare menajera si nici de statie de epurare.
Evacuarea apelor uzate menajere se realizeaza prin intermediul bazinelor vidanjabile si puturilor
de infiltrare.
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3.3.96 Comuna Telega
Telega este o comună în județul Prahova, formată din satele Telega (reședința), Boșilcești,
Buștenari, Doftana, Melicești și Țonțești. Este situată în apropiere de orașele Câmpina și Breaza și
de localitatea Brebu.
Telega se află în zona deluroasă a Subcarpaților Curburii, întinsă de-a lungul văii pârâului Sărata
și pe dealurile dimprejur (Rotunda, Mărtin, Obârșie, Măceș, Recea, Grâușor, Câlinet, Țânțaru,
Ciobu, Plai). Altitudinea medie a localității Telega este de aproximativ 550 m. Cel mai înalt deal din
zonă, Măceș, are o înălțime de 815 m.
Pârâul Sărata este un afluent al râului Teleajen care izvorâște din zona satului Melicești și curge
de la nord-vest către sud-est. Datorită poziționării predominant pe valea acestui parau, Telega este
protejată de vânturi puternice.
Solurile din zona Telegii sunt sărace (argile) și, în unele locuri, sărăturoase. Datorită prezenței sării
în subsol și a solului argilos, există zone în Telega unde au loc alunecări de teren.
Prin comună trece șoseaua județeană DJ100E, care o leagă spre vest de Câmpina și mai departe
de comunele din valea Proviței, iar spre est de Scorțeni și mai departe de Băicoi. Din această
șosea, se ramifică la Telega DJ214, care duce spre est către Brebu, Aluniș și Vărbilău.
3.3.96.1 Infrastructura de apa
Alimentare cu apa existenta (dupa PUG):
1. Sate Doftana si Telega:
- Sursa de apa: racord la aductiunea de la Paltinu spre Banestii
- Aductiune Dn200mm, L=300m
- SP Doftana: 2+1pompe cu Q=24-72mc/h si H=46-135m
- SP Muzeu: 1pompa cu Q=10 mc/h si H=60-80m
- SP Hodoi: 1pompa cu Q=12-15mc/h si H=92m
- Rez. Apa Zapodie de 30 mc
- Rez. Apa Plai de 20 mc
- Rez. Apa Stoian de 300 mc
- Rez. Apa Cruce de 50 mc
- Retea distributie existenta din otel L≈41 km
- Retea distributie existenta din PE L≈3.688 m
2. Sat Melicesti:
- Sursa de apa: racord la reteaua de distributie a satului Telega
- SP Melicesti: 1+1pompe cu Q=8,5mc/h si H=300m
- Conducta de refulare (aductiune) Dn80mm, L=3700m
- GA Melicesti:
- Rez 100 mc
- SCL
- Retea distributie existenta Dn80, L≈1.700 m
3. Sat Bustenari:
- Retea distributie existenta din otel L≈8 km
- Retea distributie existenta din PE L≈1,2 km
Sate Bosilcesti si Tontesti: - nu au retea de apa (au o popolatie de cca 35, respective 12 locuitori si
sunt amplasate departe de restul satelor din comuna)
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3.3.96.2 Infrastructura de apa uzata
Localitatile comunei Telega nu di spun de un s istem centralizat de c analizare. Gospodariile sunt
prevazute haznale de tip rural nevidanjabile si fose septice.
3.3.97 Comuna Tinosu
Tinosu este o comună în județul Prahova compusa din trei sate: Tinosu (reședința), Predești și
Pisculești.
Se învecinează:
- la nord cu comuna Brazi;
- la est cu comunele Puchenii Mari și Gorgota;
- la sud cu comuna Poienarii Burchii;
- la vest cu comuna Șirna.
Comuna este așezată pe râul Prahova, în zona cursului său inferior, în câmpia piemontană a
Ploieștilor. Este străbătută de șoseaua județeană DJ101G, care o leagă spre nord de Brazi (unde
se termină în DN1) și spre sud de Șirna și Cornești (ultima în județul Dâmbovița, unde se termină
în DN1A). Din DJ101G, la Tinosu se ramifică șoseaua DJ130A, care duce spre sud către Gorgota.
Prin comună trece și calea ferată Bucuresti–Ploiești, pe care este deservită de halta Prahova.
3.3.97.1 Infrastructura de apa
Alimentarea cu apa in comuna Tinosu se realizeaza prin intermediul unui sistem de alimentare cu
apa centralizat, realizat intre 2008 si 2013, care utilizeaza apa din 2 foraje cu H = 100 m.
Tratarea apei se face prin dezinfectie cu clor direct in conducta de aductiune, cu ajutorul unei
pompe dozatoare care functioneaza automat.
In incinta gospodariei de apa ex ista un r ezervor cu capacitatea de 2 00 mc, in care se afla si
volumul intangibil de incendiu. Tot in incinta gospodariei de apa se afla si statia de pompare.
Din rezervorul de i nmagazinare apa pot abila este distribuita catre utilizatori prin intermediul unei
retele de conducte din PEHD, care acopera comuna in proportie de 98 %.
3.3.97.2 Infrastructura de apa uzata
Comuna Tinosu nu dispune de sistem de canalizare menajera si nici de statie de epurare.
3.3.98 Comuna Targsoru Vechi
Satele componente ale comunei Târgşoru-Vechi sunt: Targsoru Vechi (resedinta), Strejnicu,
Stancesti si Zahanaua.
Comuna Tîrgşoru-Vechi este situată în partea de sud-vest a judeţului Prahova, la distanţa de 3 Km
faţă de Ploieşti pe drumul naţional DN 1A Bucureşti – Ploieşti – Braşov.
Nu există legătură directă pe calea ferată, cea mai apropiată gară fiind gara Crângul lui Bot pe linia
C.F. Ploieşti – Târgovişte. Este strabatuta de: DJ 129, DJ 140, DC 105, DN 1A.
Comuna se învecinează cu:
-

la nord comuna Ariceşti-Rahtivani;
la vest comuna Măneşti;
la sud comuna Cocorăştii Colţ şi Brazi;
la est comuna Brazi şi oraşul Ploieşti.
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3.3.98.1 Infrastructura de apa
In comuna Targsoru Vechi exista un sistem de alimentare cu apa, astfel:
-

sursa - subteran (8 foraje);

-

aductiune din sursa Paltinu L = 2,5 km;

-

3 statii de pompare;

-

rezervoare 2 x 300 mc si 2 x 200 mc;

-

retea de distributie care acopera comuna in proportie de 100 %.

3.3.98.2 Infrastructura de apa uzata
In prezent in Comuna Targsoru Vechi este in implementare un s istem centralizat de c analizare
pentru localitatea Strejnicu, astfel:
-

retea de canalizare care acopera localitatea Strejnicu in proportie de 40 %;

-

Statie de Epurare a apelor Uzate.

3.3.99 Comuna Tomsani
Comuna Tomșani este situată în partea de sud-est a județului Prahova, la începutul Câmpiei
Bărăganului. Este compusă din patru localități: Tomșani (reședință), Loloiasca, Sătucu si Magula.
Teritoriul administrativ al comunei Tomșani se învecinează:
-

la Nord – cu comuna Ceptura și orașul Urlați,

-

la Sud – cu comunele Albești Paleologu și Drăgănești,

-

la Est – cu comuna Colceag,

-

la Vest – cu comuna Albești Paleologu și orașul Urlați

Comuna este situată la 25 km față de municipiul Ploiești, orașul de reședință al județului Prahova
și este localizată la 44A° 95' latidudine nordică și 26A° 28' longitudine estică.
3.3.99.1 Infrastructura de apa
In prezent alimentarea cu apa a celor patru localitati din comuna Tomsani se realizeaza din fantani
publice si individuale.
Evidentele DSP Prahova indica o calitate necorespunzatoare a apei din aceste surse, cu frecvente
depasiri la indicatorii bacteriologici (coliformi totali, coliformi fecali si enterococi) si fizico-chimici in
ultimii 3 ani (2010-2012). Fantanile monitorizate pentru calitatea apei prezinta concentratii crescute
de nitrati si nitriti.
Comuna Tomsani dispune de o i nfrastructura de apa r ealizata recent si care in luna noiembrie
2013 se afla in faza de receptie a investitiei.
Sistemul centralizat de apa pot abila ce urmeaza a s e pune i n functiune cuprinde o s tatie de
pompare la Loloiasca care este situata in vecinatatea conductei de aductiune Baltesti-Urlati-Mizil,
de unde preia apa potabila si o transporta catre rezervoarele 2x300 mc, situate la cca. 2 km nord
de statia de pompare. De la rezervoare apa es te distribuita gravitational in localitatile Loloiasca,
Satucu, Tomsani si Magula. Reteaua de distributie, care totalizeaza 17,9 km, este amplasata doar
pe strada principala si nu s unt realizate bransamente la institutiile publice si nici la locuintele
individuale.
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3.3.99.2 Infrastructura de apa uzata
Comuna Tomsani nu dispune de sistem de canalizare a apelor uzate menajere si nici de statie de
epurare.
3.3.100

Comuna Vadu Sapat

Vadu Săpat este o comună în județul Prahova, formată din satele Ghinoaica, Ungureni și Vadu
Săpat (reședința).
Comuna se află la poalele dealurilor Istriței, la începutul unei câmpii piemontane, în valea râului
Ghighiu. Este străbătută de șoseaua județeană DJ102K, ce o leagă spre sud de Mizil (unde se
termină în DN1B) și spre sud-vest de Fântânele, Ceptura și Urlați.
3.3.100.1

Infrastructura de apa

Alimentarea cu apa in comuna Vadu Sapat se realizeaza din cele 2 foraje subterane cu adancimea
de 120 m fiecare, aflate pe teritoriul localitatii Vadu Sapat. Puturile sunt echipate cu pompe
submersibile avand urmatoarele caracteristici: H = 80 mCA; P = 5,5 kW; Q = 7,2mc/h
Dezinfectia se face cu aparat de clorinare automat.
In incinta gospodariei de apa se afla un laborator de analize fizico-chimice si bacteriologice.
De la fiecare foraj, prin conducte de refulare independente din PEHD cu Dn = 150 mm si o lungime
totala L = 10 m, se alimenteaza rezervorul de inmagazinare circular semiingropat, din beton armat,
cu capacitatea de 500 mc, care este amplasat in incinta gospodariei de apa.
Conducta de transport are L = 0,935 km.
Statia de pompare aflata in incinta gospodariei de apa este echipata cu doua grupuri de pompare.
Pentru reteaua de distributie din localitatea Vadu Sapat exista un grup de pompare care cuprinde
2+1 pompe cu caracteristicile: Q = 28 mc/h, H = 60 mCA, P = 7,5 kW
Din rezervorul de i nmagazinare apa pot abila este distribuita catre consumatorii din Vadul Sapat
prin conducte din PEHD, cu diametre cuprinse intre Dn = 110 - 180 mm. Lungimea totala a retelei
de distributie este de 13,535 km.
3.3.100.2

Infrastructura de apa uzata

Comuna nu dispune de sistem de canalizare a apelor uzate menajere si nici de statie de epurare.
Evacuarea apelor uzate menajere de la locuintele din comuna se realizeaza in bazine vidanjabile,
puturi absorbante si latrine uscate.
3.3.101

Comuna Valea Calugareasca

Valea Călugărească este o comună în județul Prahova, formată din 15 sate: Valea Calugareasca
(reședință), Valea Popii, Valea Mantei, Rachieri, Valea Poienii, Arva, Valea Ursoii, Valea Nicovani,
Valea Larga, Radila, Coslegi, Darvari, Pantazi, Varfuri si Scheau.
Comuna este așezată pe malul stâng al râului Teleajen, în zona cursului său inferior, partea de
nord urcând pe niște dealuri de circa 300–400 m. Multe dintre satele sale (denumite Valea-) se
întinzând de-a lungul unor văi către aceste dealuri, în a căror zonă înaltă se află satele Vârfurile și
Schiau. Restul satelor, Arva, Rachieri, Pantazi, Dârvari, Coslegi și Radila, se află în zona de
câmpie din sud. Satul de reședință se întinde de-a lungul șoselei DN1B (care leagă orașele
Ploiești și Buzău).
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Este recunoscută pentru podgoriile sale de vii, făcând parte dintre localitățile pe unde trece
“Drumul Vinului”, un traseu rutier turistic ce leagă mai multe localități din zona podgoriilor Dealul
Mare și a celor din împrejurimi. În fiecare an, la sfârșitul lunii septembrie, în localitatea de reședință
are loc un festival al vinului.
DN1B este principala axă de transport a comunei. La Valea Călugărească, din acest drum se
ramifică DJ101F, care duce spre sud către Dumbrava și Drăgănești. Comuna este traversată și de
calea ferată Ploiești–Buzău (care trece pe la sud de satul de reședință), pe care este deservită de
gara Valea Călugărească.
3.3.101.1

Infrastructura de apa

In comuna Valea Calugareasca exista un sistem centralizat de alimentare cu apa, astfel:
a) Sate Valea Calugareasca, Valea Popii, Valea Mantei, Rachieri, Valea Poienii,
Arva, Valea Ursoii, Valea Nicovani, Valea Larga:
-

5 puturi;
Rezervor 100 mc;
Statie de Pompare;
Rezervor 500 mc
Retea distributie existenta cu L ≈ 55 000 m, acopera in proportie de 95%
localitatile.
b) Pantazi
-

Retea distributie existenta cu L ≈ 12 000 m, acopera in proportie de 100%
localitatile.

3.3.101.2

Infrastructura de apa uzata

In comuna Valea Calugareasca exista un sistem centralizat de canalizare, astfel:
a) Sistem de canalizare menajera pentru satele Arva, Valea Calugareasca, Valea
Mantei si Valea Poienii:
-

3.3.102

Retea canalizare:
- Arva 3,4 km;
- Valea Calugareasca 7 km;
- Valea Mantei 0,5 km;
- Valea Poienii 0,5 km.
Statie de Epurare cu capacitate de 10 500 Locuitori Echivalenti.

Comuna Valea Doftanei

Valea Doftanei este o comună în județul Prahova, formată din satele Teșila (reședința) și Trăisteni.
Comuna îsi trage numele de la râul omonim care o traversează. Acesta izvorăște din munții Baiului
de la o altitudine de 1260 m, din Pasul Predeluș, și străbate comuna în lungul acesteia, pe o
direcție nord-sud, pe o distanță de 30 kilometri, pentru ca în partea de sud a ei să formeze lacul de
acumulare Paltinu.
Comuna se învecinează cu orașul Săcele din județul Brașov la nord, cu Azuga, Sinaia și Secăria la
vest, Brebu și Șotrile la sud, și cu Ștefești, Bertea, Izvoarele și Măneciu la est.
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Comuna ocupă zona cursului superior al râului Doftana, de la care își trage și denumirea.
Principala rută de transport și de acces în comună este șoseaua județeană DJ102I, care o leagă
spre sud de comuna Șotrile și de municipiul Câmpina, unde se termină în DN1. La nor d de
Trăisteni, această șosea se continuă cu un drum forestier. Din DJ102I, la Teșila, se ramifică
DJ101S care duce spre Secăria și Comarnic (unde se termină în DN1), și DJ101T, un drum
nemodernizat, care duce, prin păduri, către Bertea.
3.3.102.1

Infrastructura de apa

Localitatile Tesila si Traisteni din comuna Valea Doftanei sunt alimentate cu apa din 5 captari de
apa de suprafata si subterana.
Alimentarea cu apa a satului Tesila se realizeaza din mai multe surse. Cartierele Podu Florei,
Lunca si Tesila sunt alimentate din captarea Vornicu, captare cu dren in albia paraului Vornicu.
Drenul are o lungime de 35 m, Dn 250 mm si un deznisipator si furnizeaza un debit mediu de cca.
3 l/s. Cartierul Cioparceni este alimentat din captarea Mogosoaia 2, captare de izvoare care a fost
reabilitata recent printr-un proiect finantat prin SAPARD si care furnizeaza un debit mediu de 3 l/s.
Localitatea Traisteni beneficiaza de captarile Valea Ursilor 1+2, Valea lui Miercan si Mogosoaia 1,
primele doua asigurand apa pentru cartierele Traisteni si Prislop, iar cea de-a treia pentru cartierul
Negras. Toate cele 3 captari au fost reabilitate recent prin programul SAPARD. Captarea Valea
Ursilor 1+2 cuprinde un dren cu lungimea de 30 m care furnizeaza un debit mediu de 1,5 l/s.
Captarile Valea lui Miercan si Mogosoaia sunt captari de izvoare si furnizeaza debite medii de 2 l/s
prima si 4 l/s cea de-a doua.
Tratarea apei se face la nivelul rezervoarelor, unde exista statii de clorinare.
Apa captata la Vornicu este transportata printr-o aductiune PEHD cu Dn 160 m m si L= 5.600 m
pana la rezervorul Podul Florei cu V = 300 mc.
Captarea Mogosoaia 2 furnizeaza apa pr intr-o aductiune cu lungimea de 1.930 m si Dn 90 mm
pana la rezervorul Islaz Cioparceni cu V = 150 mc si printr-o aductiune cu L=728 m si Dn 90 mm
pana la rezervorul Podul lui Dragan, cu V = 250 mc.
Din captarea Ursilor 1+2 apa este transportata printr-o aductiune Dn 110 mm cu L=1.995 m pana
la rezervorul Valea lui Miercan cu V = 200 mc. Tot in acelasi rezervor este colectata apa s i din
sursa Valea lui Miercan printr-o aductiune cu lungimea totala de 1.270 m, avand Dn 63 mm pe un
tronson de 66 m si Dn 90 mm pe 1.204 m lungime.
Sursa Mogosoaia 1 este colectata catre rezervorul Negrasu cu V = 200 mc prin intermediul unei
aductiuni cu L=1.400 m si diametrul 63 mm pe o lungime de 185 m si 90 mm pe 825 m lungime.
Reteaua de di stributie a apei potabile este preponderent din conducte de otel, cu o l ungime de
cca. 60 km si cca. 6 km reabilitati recent prin programul SAPARD din PEHD.
In total reteaua de di stributie are o l ungime de cca. 66 km si acopera cca. 80 % din localitatea
Tesila si aprox. 35 % din satul Traisteni.
Din evidentele DSP Prahova se inregistreaza probleme de calitate a apei distribuita din toate cele
5 surse, in special in privinta indicatorilor bacteriologici, dar si pentru indicatorii fizico-chimici, in
special pentru turbiditate si fier.
3.3.102.2

Infrastructura de apa uzata

Evacuarea apelor uzate menajere de la majoritatea locuintelor din comuna se realizeaza in bazine
vidanjabile, puturi absorbante si latrine uscate.
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Pentru zona centrala a localitatii Tesila, zona in care sunt blocuri cu locuinte colective, s-a realizat
o retea de canalizare cu o lungime totala de cca. 600 m, care conduce apele uzate colectate catre
o statie de epurare. Aceasta contine un gratar, un decantor Imhoff, un bazin de contact cu V = 20
mc, o statie de clorinare si 2 puturi absorbante. Apa uzata este evacuata in raul Doftana prin
infiltratie. Debitul zilnic mediu evacuat este de cca. 47,6 mc/zi.
La momentul vizitei (iunie 2013) statia de epurare nu functiona.
3.3.103
Comuna Varbilau
Comuna este compusa din satul Varbilau (resedinta) si din satele componente Cotofenesti, Poiana
Varbilau, Livadea si Podu Ursului. Aceasta este dispusa pe vaile raurilor Varbilau si Slanic si se
prezinta sub forma unei vetre de sat continuue de-a lungul drumului judetean si a caii ferate, cu
exceptia satului Podu-Ursului, care este situat in partea de vest a comunei pe culmea unor dealuri,
la circa 2,5 km departare de satul Livadea.
Comuna are urmatoarele vecinatati:
-

la nord-vest: comuna Alunis,

-

la nord: comuna Stefesti si orasul Slanic,

-

la est: comuna Magurele, comuna Teisani si comuna Gura Vitioarei,

-

la sud: comuna Dumbravesti,

-

la vest: comuna Valcanesti si comuna Cosminele.

Panza de apa freatica de pe raza comunei se gaseste la diferite adancimi si functie de departarea
fata de albia raului. Nivelul apei se intalneste la circa 1-4 m, in zona de lunca si de circa 4-10 m, in
zona terasei inferioare.
3.3.103.1

Infrastructura de apa

Comuna Varbilau nu dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa potabila pentru nici una
dintre cele 5 l ocalitati componente. Doar in nordul satului Varbilau, in apropierea limitei
administrative dintre comuna Varbilau si orasul Slanic, sunt cca. 50 gospodarii care beneficiaza de
alimentare cu apa din reteaua de distributie a orasului Slanic.
Comuna se afla intr-o zona fara resurse de apa, mai afectat fiind satul Cotofenesti in care stratul
de sare este prezent la cca. 5 m adancime.
Celelalte localitati componente au apa in fantani publice si individuale, cu probleme mari de
calitate, atat pentru indicatorii bacteriologici, cat si pentru parametrii fizico-chimici, cum ar fi
turbiditate, nitrati, nitriti, amoniu.
In comuna s-a realizat o aductiune noua, pe traseul Brebu – Alunis – Varbilau, care va aduce apa
potabila din sursa Paltinu. Conducta de aduc tiune traverseaza localitatile Livadea, Varbilau,
Poiana Varbilau si Cotofenesti si va asigura necesarul de apa potabila pentru consumatorii din
toate cele patru localitati. La momentul vizitei (noiembrie 2013) aductiunea nu este finalizata.

3.3.103.2

Infrastructura de apa uzata

Comuna nu dispune de sistem de canalizare a apelor uzate menajere si nici de statie de epurare.
Evacuarea apelor uzate menajere de la locuintele din comuna se realizeaza in bazine vidanjabile,
puturi absorbante si latrine uscate.
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3.3.104
Comuna Valcanesti
Vâlcănești este o comună în județul Prahova, formată din satele Cârjari, Trestioara și Vâlcănești
(reședința).
Comuna se află în centrul județului, pe valea Râul Cosmina, în zona cursului său mediu. Este
traversată de șoseaua județeană DJ218, care o leagă spre nord de Cosminele și spre sud de
Dumbrăvești. Comuna este situată la 30 km de Municipiul Ploieşti.
3.3.104.1

Infrastructura de apa

In comuna Valcanesti exista retea de di stributie a apei potabile. Operatorul este Serviciul de
Gospodarire Comunala al Comunei Valcanesti.
Sistemul este compus din:
-

sursa - racord la aductiunea Valenii de Munte - Magura Vulpii;

-

aductiune, L = 8,5 km;

-

rezervor inmagazinare, V = 200 mc;

-

distributie, L = 12,3 km.

In satul Trestioara conducta de distributie este pana la jumatatea satului.
3.3.104.2

Infrastructura de apa uzata

Localitatile comunei Valcanesti nu dispun de un sistem centralizat de canalizare. Gospodariile sunt
prevazute cu haznale de tip rural nevidanjabile si fose septice.
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4.

PREVIZIUNI

4.1

ABSTRACT

Principalul obiectiv al acetui capitol este proiectarea pentru un o rizont de 30 de ani a c ererii de
apa, respectiv a volumelor si incarcarii apelor reziduale descarcate in retelele de canalizare in aria
de proiect. Aceste proiectii vor fi comparate cu resursele de apa di sponibile, respectiv facilitatile
existente de epurare a apelor uzate in vederea obtinerii de informatii esentiale pentru proiectarea,
dimensionarea si pretuirea investitiilor prezentate in cadrul documentului.
Principalele ipoteze sunt prezentate la inceputul capitolului, fiind urmate de pr eviziunile socio –
economice si de cele ale cererii de apa si apelor reziduale descarcate in reteaua de canalizare.
Criteriile de proiectare de baza sunt prezentate pentru distinct pentru infrastructura de apa s i apa
uzata, urmand a fi utilizate pentru dimensionarea si pretuirea investitiilor.
Proiectiile cererii de apa coreleaza prognozele populatiei, care ramane principala grupa de
consumatori de apa pot abila, si alte grupe de consumatori cu consumuri specifice, rezultand
cererea totala de apa pentru aria de proiect. Pe baza ipotezelor utilizate de Consultant, s-a estimat
volumul si incarcarea apelor reziduale descarcate in retea, precum si volumul de infiltratii estimat a
scadea in urma imbunatatirii infrastructurii.

4.2

METODOLOGIE SI IPOTEZE DE BAZA

4.2.1.1 Analiza socio – economica
Previziunile macroeconomice prezentate in cadrul acestui capitol se bazeaza pe proiectiile si
estimarile elaborate de entitati relevante in domeniu precum: Comisia Nationala de P rognoza
Eurostat, Organizatia Natiunilor Unite, Eurostat.
Prognoza populatiei la nivel national si regional ia in considerare urmatoarele aspecte:


Un declin general al populatiei din cauza ratelor scazute de fertilitate, cresterii sperantei de
viata la nastere, soldului negativ al migratiei externe,



Rata de declin al populatiei se estimeaza a scadea pentru orizontul de timp urmator pana in
2030/ 2050 c omparativ cu anii recenti avand in vedere trendurile estimate de C omisia
Nationala de Prognoza, forurile europene si cele mondiale,



Cresterea ponderii populatiei in varsta in totalul populatiei si, in consecinta, cresterea
graduala a ratei de dependenta a populatiei in varsta,



Perspectivele economice ale regiunii si judetului cu impact direct asupra nivelurilor de
migrare.



Miscarea migratorie a judetului (soldul schimbarilor de domiciliu)

Prognoza veniturilor pe gospodarie utilizate ca baza pentru evaluarea suportabilitatii populatiei la
tarifele de apa si apa uzata se bazeaza pe urmatoarele:


Trendul veniturilor pe gospodarie la nivel national in ultimii ani,



Creterea veniturilor pe gospodarie, diferentiat la nivel regional si judetean, dar cu rate de
crestere in scadere pe intervale de timp intermediare,
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Cresterea salariilor si a ponderii salariilor in totalul veniturilor pe gospodarie,



Ponderea veniturilor alocata pentru plata taxelor, impozite si cotizatii este estimata a creste,



Date statistice istorice si previziuni privind numarul mediu de m embri pe g ospodarie,
disponibile cu ocazia recensamintelor, la nivel national si judetean,



Previziuni diferentiate ale venitului pe gospodarie la nivel regional si judetean in functie de
pozitia economica si perspectivele de dez voltare ale acestor unitati administrative
comparativ cu media nationala,



Evolutia venitului pe gospodarie pentru gospodariile cu venituri mici.

4.2.1.2 Alimentare cu apa
Previziunile privind consumul de apa in perioada 2014-2044, sunt facute in baza evaluarilor privind
situatia existenta si tinand seama de rezultatele proiectiilor socio-economice.
Calculul consumurilor previzionate se face in baza consumurilor specifice estimate pentru diferite
tipuri de consumatori si domenii de activitate, dupa cum urmeaza:
a. Consumul mediu specific previzionat pentru populatie:
- bransamente individuale, in mediul urban 120 [l/om,zi]
- bransamente individuale, in mediul rural

100 [l/om,zi]

- cismele in curte

80 [l/om,zi]

- cismele publice

50 [l/om,zi]

b. Consumul mediu specific previzionat pentru industrie:
- in mediul urban

50 [l/om,zi]

- in mediul rural

- [l/om,zi]

c. Consumul mediu specific previzionat pentru institutiile publice
- in mediul urban

40 [l/om,zi]

- in mediul rural

15 [l/om,zi]

d. Consumul mediu specific previzionat pentru agenti comerciali
- in mediul urban

20 [l/om,zi]

- in mediul rural

10 [l/om,zi]

e. Consumul mediu specific previzionat pentru udat strazi si spatii verzi

f.

- in mediul urban

10 [l/om,zi]

- in mediul rural

- [l/om,zi]

Consumul mediu specific previzionat pentru consumul animalelor din gospodarie
- in mediul urban

- [l/om,zi]

- in mediul rural

10 [l/om,zi]

4.2.1.3 Canalizare ape uzate
Previziunile facute cu privire la canalizarea apelor uzate se bazeaza pe datele disponibile privind
stadiul actual si ipotezele pentru evolutia in viitor, dupa cum urmeaza:
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-

situatia sistemelor de canalizare existente (vezi cap.3),
consumatorii racordati la sistemele existente de canalizare,
ipotezele privind evolutia viitoare a dez voltarii sistemelor de canalizare (vor fi
indeplinite cerintele de conformare la termenele stabilite in acordurile Romaniei cu
Uniune Europeana),
ipotezele privind evolutia populatiei (vezi cap. 4.2.1.),
ipotezele privind evolutia numarului de c onsumatori racordati la sistemele de
canalizare,
sistemele de canalizare vor prelua in proportie de 100% cantitatile de apa es timate
pentru consumul menajer si non menajer,
colectarea apelor uzate prin canalizare in sistem divisor (separativ),
apele uzate colectate corespund din punct de vedere al conditiilor impuse de
normele legale in vigoare pentru descarcarea in sisteme publice de canalizare.
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4.3

PREVIZIUNI SOCIO-ECONOMICE

4.3.1 Previziuni macroeconomice
Pentru prezentarea climatului economic general din Romania in orizontul de timp analizat in cadrul
prezentului Master Plan, au fost analizate prognozele si estimarile elaborate de:
- Comisia Nationala de Prognoza – „Proiecţia principalilor indicatori macroeconomici pentru
perioada 2014 – 2017, P rognoza de pr imavara 2014, Scenariul pentru programul de
Convergenta 2014-2017” (Mai 2014),
- Eurostat - „Population and social conditions” – Statistics in focus (2010);
- Organizatia Natiunilor Unite – „Probabilistic Population Projections” (based in the 2010
Revision of the World Population Prospects)
4.3.1.1 Cresterea economica
Romania a inregistrat in perioada 2005– 2008 o crestere sustinuta a economiei ilustrata de o rata
medie reala de crestere a Produsului Intern Brut de 6,40 % p.a.. Incepand cu anul 2009 declinul
economiei nationale pe fondul crizei economice mondiale a fost reflectat de scaderea in termeni
reali a PIB cu 6,60 % fata de anul 2008, urmata si in anul 2010 de o scadere reala cu 1,10% a
agregatului.
Incepand cu anul 2011, situatia economica incepe sa cunoasca o redresare astfel incat cresterea
reala a PIB fata de anul anterior atinge procentul de 2,30%. Pentru anul 2014 Comisia Nationala
de Prognoza estimeaza o c restere reala a P IB de 2,50%, venind cu o c orectie pozitiva in
primavara 2014 fata de prognoza din iarna anului 2014 (martie 2014) (crestere estimata initial de
2,30%). Pentru intreg intrervalul 2014 – 2018 estimarile sunt de c restere medie anuala reala a
indicatorului PIB cu 2,98% p.a. Tinand cont de aceste corectii, estimarile Consultantului pentru
intervalul 2018 – 2044 sunt prezentate mai jos pe intervale de timp:
Tabel 4-1 Rata reala de crestere PIB

Indicator
Rata reala
de
crestere
PIB

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

7.30%

-6.60%

-1.10% 2.30% 0.60% 3.50% 2.50%

2015

2016

2.60% 3.00%

2018 2020

2021
2044

3,30% 3,50%

4.0%

2017

(% p. A.)
Sursa: Comisia Nationala de Prognoza, estimari consultant

4.3.1.2 Investitii straine
Romania a constituit o locatie atractiva pentru investitorii si investiitile straine, principalii factori
determinanti fiind capacitatea de consum a pi etei interne si potentialul in regiune. Ponderea
investitiilor straine in total investitii nete realizate in Romania in intervalul 2000 – 2011 variaza intre
un minim de 0,30 % in anul 2000 atingand maximul ca pondere (2,28%) dar si ca valoare absoluta
in anul 2011.
Evolutia investitiilor nete si structura acestora cu evidentierea investitiilor cu capital strain este
prezentate tabelar si grafic in continuare.
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Tabel 4-2 Investitii nete pe surse de finantare, 2000 – 2011

milioane lei preţuri curente
Surse de finantare
Ani

Total

Surse
proprii

2000 12498.7
9680.3
2001 20419.5 15376.3
2002 27173.5 20703.7
2003 35651.2 24503.6
2004 42111.3 28774.1
2005 47851.5 34496.9
2006 68827.5 48408.0
2007 83660.6 61488.7
2008 99525.6 72659.3
2009 74939.3 51055.1
2010 72294.7 45801.1
2011 87815.8 58447.4
Sursa: ASR 2012

Credite
interne
440.8
723.5
2200.5
3279.1
4084.5
4756.7
6171.7
8319.8
9681.5
5500.1
4388.6
5466.0

Credite
externe
1496.4
1724.5
1307.8
2971.6
3885.3
3299.9
3095.0
2840.4
3604.7
3991.6
6747.2
2841.1

Buget
Pondere
de stat şi
Alte
Capital
capital
bugete
surse
străin
strain
locale
37.6
425.1
0.30%
418.5
103.4
1716.3
0.51%
775.5
86.6
1859.4
0.32%
1015.5
150.6
2454.5
0.42%
2291.8
213.9
2288.2
0.51%
2865.3
337.1
2249.3
0.70%
2711.6
852.5
5351.3
1.24%
4949.0
1246.2
6240.1
1.49%
3525.4
581.5
8165.5
0.58%
4833.1
1327.3
6599.9
1.77%
6465.3
1505.2
7251.8
2.08%
6600.8
1998.1
8725.8
2.28% 10337.4

Figura 4-1 Investitii nete pe surse de finantare, 2000 - 2011

Sursa: ASR 2012, reprezentare Consultant
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Figura 4-2 Dinamica investitii cu capital strain, 2000 - 2011

Sursa: ASR 2012, reprezentare Consultant
In ceea ce priveste investitiile in capital fix, acestea au avuit o dinamica ascendenta in intervalul
2000– 2011, avand o pondere medie anuala de 26,08 %, cea mai mare ponderi fiind inregistrate in
anii 2007 si 2008 (peste 30% contributie in formare POB), urmata de scaderi in 2009 si 2010 ca
urmare a manifestarii crizei economice si urmata de redresare usoara constanta incepand cu anul
2011. Conform prognozelor estimate de Comisia Nationala de Statistica, este prevazuta o crestere
a acestui indicator in perioada 2013 – 2017, pentru anul 2017 fiind estimata o contributie de 25,6%
similara anilor 2007 – 2008.
Mai jos este ilustrat grafic trendul acestui indicator.
Figura 4-3 Rata bruta de formare a capitalului fix

Sursa: Comisia Nationala de Prognoza, Proiectia principalilor indicatori macroeconomici in perioada
2013 – 2017, mai 2014
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In cea ce priveste exporturile (in preturi FOB), Comisia Nationala de prognoza estimeaza pentru
anii 2014 – 2017 o crestere procentuala anuala variind intre 7,2 in anul 2015 fata de 2014 pana l a
o rata de c restere estimate de 7, 4 % in anul 2017 fata de 2016 . Ponderea cea mai mare va fi
detinuta in interval tot de c atre relatiile comerciale cu statele Uniunii Europene, insa raportul se
diminueaza in favoarea altor destinatii care tind sa ajunga la jumatate din volumul exporturilor intra
UE.
Importurile (atat in preturi FOB cat si cele in preturi CIF) au de as emenea estimari ascendente in
intervalul 2013 – 2016, avand rate de c restere peste cele estimate pentru exporturi. In ceea ce
priveste structura importurilor, ponderea celor intra Uniune Europeana tinde sa creasca modificand
balanta intra – extra UE.
4.3.1.3 Inflatia
Sunt estimate scaderi ale ratei anuale a inflatiei pana in anul 2017 in prognoza de iarna 2014 pe
termen mediu realizata de catre Comisia Nationala de Prognoza. Daca in anul 2010 rata inflatiei a
cunoscut o crestere fata de anul anterior (6,09% fata de 5,59% in anul 2009), incepand cu anul
2013 este estimata o scadere a indicatorului in 2014, urmata de o crestere in anul 2015, ajungand
pana la 2,30% rata a inflatiei estimata pentru anul 2017.
Pentru perioada incepand cu anul 2017, a fost estimata o rata anuala a inflatiei care se va mentine
in jurul nivelului de 2% p.a. Acest trend descrescator a fost folosit de catre Consultant in realizarea
Master Planului.
Astfel, prognoza privind rata anuala medie a inflatiei utilizata in cadrul analizei va fi urmatoarea:
Tabel 4-3 Rata anuala inflatie
Indicator
Rata anuala
inflatie

UM

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 - 2044

% p.a.

5.79%

3.33%

3.98%

2.20%

3.10%

3.00%

2.70%

2,00%

Figura 4-4 Prognoza rata anuala a inflatiei

Sursa: Comisia Nationala de Prognoza, estimari consultant
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4.3.1.4 Populatia ocupata, somaj si salarii
In ceea ce priveste piata muncii, daca perioada 2009 – 2012 a fost caracterizata de scaderi ale
valorii absolute a populatiei active, in perioada 2013 – 2017 sunt estimari moderat ascendente ale
valorile absolute. In ceea ce priveste rata de activitate, tinand cont ca aceasta are o evolutia
similara cu evolutia valorilor absolute.
Conform estimarilor Comisiei Nationale de Prognoza pentru populatia ocupata, ritmul este unul
ascendent pe i ntreg intevalul 2009 – 2017 cu exceptia anului 2010 c and a f ost inregistrata o
scadere cu 3,14% fata de anul 2009. Rata ocuparii variaza in intervalul analizat, avand minima
pentru perioada 2010 – 2012 in anul 2010 (37,5%) si maxima in anul 2017 (42,5%), iar pentru
prognoza 2013 – 2017, media ratei ocuparii este de 40,9%.
Numarul somerilor a cunoscut o crestere in perioada 2010 – 2011 culminand cu un varf al valorii
absolute in anul 2011, evolutie urmata de o scadere in valoare absoluta in perioada 2012 – 2017.
Si in ceea ce priveste rata somajului, dinamica este similara, cea mai mare rata inregistrandu-se in
anul 2011 cu o valoare de 7,4 %, urmata de o usoare redresare in anul 2012 in timp ce previziunile
arata valori in scadere ale ratei somajului de pana la 6,6 % in anul 2016.
In continuare prezentam tabelar sinteza dinamicii acestor indicatoir estimati pe orizontul 2017 de
catre Comisia Nationala de Statistica.
Tabel 4-4 Indicatori forta de munca Romania, 2010 - 2017
Indicatori
Populatie activa

UM

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

mii pers

8705.80

8620.20

8669.30

8720.00

8755.00

8790.00

8835.00

8885.00

-

-0.98%

0.57%

0.58%

0.40%

0.40%

0.51%

0.57%

40.6%

42.8%

43.1%

43.5%

43.8%

44.1%

44.4%

44.8%

5.42%

0.70%

0.93%

0.69%

0.68%

0.68%

0.90%

8076.20

8191.90

8230.00

8275.00

8325.00

8380.00

8440.00

0.48%

1.43%

0.47%

0.55%

0.60%

0.66%

0.72%

40.1%

40.8%

41.1%

41.4%

41.8%

42.1%

42.5%

6.93%

1.75%

0.74%

0.73%

0.97%

0.72%

0.95%

ritm crestere/ scadere
Rata de activitate

%

ritm crestere/ scadere
Populatie ocupata

mii pers

8037.60

ritm crestere/ scadere
Rata de activitate

%

37.5%

ritm crestere/ scadere
Salariati

mii pers

4376.00

4348.70

4442.90

4520.00

4580.00

4645.00

4715.00

4790.00

Someri BIM

mii pers

725.30

730.20

701.20

728.00

705.00

690.00

685.00

680.00

0.68%

-3.97%

3.82%

-3.16%

-2.13%

-0.72%

-0.73%

7.4%

7.0%

7.3%

7.0%

6.8%

6.7%

6.6%

1.37%

-5.41%

4.29%

-4.11%

-2.86%

-1.47%

-1.49%

ritm crestere/ scadere
Rata somajului
ritm crestere/ scadere

%

7.3%

Sursa: Comisia Nationala de Prognoza
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Numarul mare al persoanelor care lucreaza peste hotare creaza lipsa de per sonal specializat in
anumite domenii (precum sectorul constructiilor) si, pe m asura ce restrictiile privind migrantii din
Romania sunt eliminate progresiv, exista incertitudini in ceea ce priveste nivelul emigratiei viitoare
catre alte state membre ale Uniunii Europene si numarul persoanelor care se vor reintoarce in
Romania.
Desi salariile medii nominale au scazut constant in perioada 2009 – 2011, cea mai mare scadere
fiind in anul 2010 (-3,7%), incepand cu anul 2012 dinamica salariilor nominale este ascendenta,
avand rate de crestere variind intre 0.8% in anul 2012 cu un maxim estimat de 2,6% in anul 2013.
Pentru perioada urmatoare (orizont 2017) este estimata o crestere moderata de pana la 1,2%.
4.3.2

Prognoza populatiei

4.3.2.1 Prognoza populatiei la nivelul Romaniei si regiunii Sud-Muntenia
Prognoza populaţiei judeţului Prahova realizată pe baza evaluării furnizate de INS în
“Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2050”, realizată în trei variante
(optimistă, medie şi pesimistă), reliefează scăderea efectivului populaţiei pentru perioada
următoare. Se preconizează că scăderea va fi moderată până în anul 2020 şi mai accentuată în
intervalul 2020-2050, principalul factor fiind scăderea naturală a populaţiei.
Prognoza populaţiei pentru orizontul 2050 pentru Regiunea Sud Muntenia și Județul Prahova
este următoarea:
Varianta medie
- mii persoane-

Varianta optimistă
- mii persoane-

Varianta pesimistă
- mii persoane-

Judeţul Prahova

592,4

646,5

551,6

Regiunea Sud Muntenia

2365,9

2628,2

2076,2

Sursa: INS 2009
4.3.2.2 Prognoza populatiei la nivelul judetului Prahova
Pentru judeţul Prahova valorile estimate în varianta medie pentru perioada 2018-2050 sunt:
2018

2023

2028

2033

2038

2043

2050

TOTAL

729.027,6

705.766,9

683.248,5

661.448,5

640.344,1

619.913

592.400

URBAN

357.880,8

346.462,2

335.407,8

324.706,2

314.346

304.316,3

290.810,1

RURAL

371.146,7

359.304,8

347.840,7

336.742,3

325.998,1

315.596,7

301.589,9
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2018
rural

2023

2028

2033

2038

2043

2050

371147 359305 347841 336742 325998 315597 301590

urban 357881 346462 335408 324706 314346 304316 290810

Fig. Prognoza populaţiei pe medii 2018-2050 - judeţul Prahova

În varianta medie de prognoză pentru orizontul 2050 structura pe sexe a populaţiei judeţului
Prahova se va prezenta astfel: masculin 283,3 mii locuitori şi feminin 309,1 mii locuitori.
În ceea ce priveşte structura pe grupe mari de vârstă se preconizează pentru Regiunea Sud
Muntenia, în orizontul anului 2050, modificarea ponderilor actuale prin creşterea ponderii grupei
mari de vârstă (peste 65 ani) la 33% şi diminuarea celei mici (0-14 ani) la 9,5%.
Diminuarea unor grupe de vârstă se va reflecta în alte categorii de populaţie precum, cea activă
(15-64 ani) şi implicit în activităţile socio-economice dar şi, în alte fenomene demografice cum
ar fi creşterea raportului de dependenţă.
Dinamica populaţiei, în orizontului anului 2050, reflectă procesul de îmbătrânire demografică cu
consecinţe asupra dezvoltării unor zone şi localităţi, reducerea efectivului populaţiei tinere în
anumite zone putînd constitui un factor de limitare a dezvoltării.

4.3.3

Estimarea veniturilor

Pentru prognoza veniturilor pe gospodarie, s-au analizat datele statistice istorice pentru intrervalul
timp 2005 – 2011 furnizate de Institutul National de Statistica privind venitul brut pe gospodarie,
valoarea cheltuielilor aferente taxelor, impozitelor, cotizatiilor si taxelor, precum si numarul mediu
de persoane pe g ospodarie. Veniturile nete au f ost obtinute prin deducerea cheltuielilor cu
impozite, contributii, cotizatii si taxe (date furnizate de Institutul National de Statistica) din veniturile
brute.
De asemenea, pentru determinarea valorilor reale au fost utilizati indicii castigului salarial publicati
in Anuarul Statistic al Romaniei 2012.
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Tabel 4-5 Venituri medii lunare nete pe gospodarie in perioada 2005 – 2011
Ani

U.M.

Curs de schimb*

Venituri lunare brute/
gospodarie
Cota din venituri brute
alocata pentru plata
impozitelor, contributiilor,
cotizatiilor si taxelor
Cheltuieli medii lunare pe
gospodarie cu impozite,
contributii, cotizatii, taxe
(lei/gosp/luna)
Venituri lunare nete /
gospodarie

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

3.6234

3.5245

3.3373

3.6827

4.2373

4.2099

4.2379

Lei/
euro
lei

1212.18

1386.32

1686.74

2131.67

2315.99

2304.28

2417.26

euro

334.54

393.34

505.42

578.83

546.57

547.35

570.39

%

11.85%

12.70%

13.71%

14.20%

14.32%

14.06%

14.54%

lei

143.67

176.13

231.29

302.60

331.67

323.88

351.59

euro

39.65

49.97

69.31

82.17

78.27

76.93

82.96

lei

1068.51

1210.19

1455.45

1829.07

1984.32

1980.40

2065.67

euro

294.89

343.37

436.11

496.67

468.30

470.41

487.43

*Sursa: BNR, serii de timp, ASR 2012
Tabel 4-6 Cota venituri banesti si salariale in venituri totale gospodarii in perioada 2005 –

2011
Ani

2005

Venituri totale

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1212.18 1386.32 1686.74 2131.67 2315.99 2304.28 2417.26
Pondere in total venituri (%)

Venituri băneşti
din care:
Salarii brute şi alte
drepturi salariale

79.6

80.7

81.1

83.1

83.7

83.9

81.7

47.3

49.3

51.3

52.1

50.9

49.3

48.7

Sursa: ASR 2012
Ponderea veniturilor banesti in totalul veniturilor pe gospodarie a avut o dinamica diferita variind
intre 79,6 % in anul 2005, incepand cu anul 2006 depasid 80 % si inregistrand maximul in anul
2010 (83,9%). Similara a fost si dinamica ponderii veniturilor de natura salariala dupa cum se
observa in tabelul de mai sus.
Pentru prognoza veniturilor brute ale gospodariei, s-a utilizat o abordare conservatoare,
considerandu-se urmatoarele rate de crestere medii anuale pe intervale de timp:
Tabel 4-7 Rate de crestere medii anuale pe intervale de timp

Indicator / Anul

2012

2013

2014

2015

2016

2021 - 2042

Rata de crestere
reala a veniturilor
brute pe
gospodarie (%)

2017 2020

1.3%

2.4%

1.7%

1.6%

1.2%

2,8%

3%

Sursa: INS pentru datele statistice istorice, estimarile Consultantului
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Astfel, prognoza veniturilor brute la nivel de gospodarie in termeni reali este estimata in tabelul de
mai jos:
Tabel 4-8 Evolutia veniturilor brute pe gospodarii

Indicator /
Anul

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Venituri brute
pe gospodarie
(lei/luna/gosp)

1212.18

1319.18

1514.21

1764.77

1737.68

1674.03

1642.88

Indicator /
Anul

2012

Venituri brute
pe
1664.23
gospodarie
(lei/luna/gosp)

2013

2014

2015

2016

1704.18

1733.15

1760.88

1782.01

2020

2030

1986.26 2669.37

2042

3805.89

Sursa: INS pentru datele statistice istorice, estimarile Consultantului
Grafic, evolutia acestui indicator pentru perioada 2012 – 2042 este prezentata mai jos:
Figura 4-5 Evolutia veniturilor brute pe gospodarie in perioada 2012 - 2042

Sursa: Reprezentare Consultant
Pentru determinarea veniturilor nete la nivelul gospodariei, din veniturile brute se exclud cheltuielile
aferente impozitelor, cotizatiilor si taxelor. Pentru perioada de pr ognoza, s-a considerat o c ota
medie a impozitelor, cotizatiilor si taxelor din total venituri brute pe nivel de gospodarie in medie de
14,17%.

Pagina 324

Tabel 4-9 Evolutia veniturilor nete pe gospodarie, 2005 - 2042

Indicator /
Anul
Venituri lunare
nete /
gospodarie
(lei/luna/gosp)
Indicator /
Anul

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1068.51

1151.58

1306.57

1514.25

1482.24

1427.95

1401.37

2012

Venituri
lunare nete /
1419.59
gospodarie
(lei/luna/gosp)

2013

2014

2015

2016

2020

2030

2042

1453.66

1478.37

1502.03

1520.05

1694.28

2276.97

3246.42

Sursa: INS pentru datele statistice istorice, estimarile Consultantului

4.4

PREVIZIUNI ALE CERERII DE APA

Consultantul a investigat situatia existenta in privinta consumurilor specifice de apa din sistemele
de alimentare cu apa din judetul Prahova. Consumul necesar real a fost determinat de volumele
anuale de apa facturate, raportate la numarul de abonat i ai sistemului de a limentare cu apa,
respectiv populatie, principalele companii industriale, companii mici si mijlocii, institutiile publice,
considerand pentru fiecare sistem un procent de pierdere.
Proiectia cererii de apa pe urmatorii 30 de ani s-a facut analizand consumul actual de apa.
Debitele caracterisice de ape uz ate au f ost determinate conform SR 1846 – 1/2006 “Canalizari
exterioare. Partea 1: Determinarea debitelor de apa uzata de canalizare”, in care se precizeaza ca
“Qu este debitul specific al restitutiei de apa (debit care cuprinde ape uzate menajere provenite din
utilizarea apei pentru consum gospodaresc, ape uzate provenite de la agentii economici, ape uzate
provenite de l a spalarea strazilor si stropitul spatiilor verzi), calculat conform SR 1343-1 sau
adoptat prin studii efectuate in situ pe baza de masuratori”. Rezulta ca debitele specifice de ape
uzate sunt egale cu debitele specifice ale cerintei de apa potabila prezentate in tabelul
centralizator de mai jos. Dimensionarea alimentare cu apa si a retelei de canalizare menajera se
face la valoarea Q u or max = Q s or max .
Nr.
Crt.

U. A.T.

1

2

1
2
3
4

PLOIESTI
CAMPINA
AZUGA
BAICOI

Populatie an
2018

3

200627
31473
4243
17184
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Debite caracteristice
Qsursa
(l/s)

Qs or max
[l/s]

Qverif
(l/s)

4

5

6

619.04
101.86
14.87
55.66

672.41
114.87
29.37
67.1

648.89
139.81
27.98
76.67

Nr.
Crt.

1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

U. A.T.

2

Populatie an
2018

3

BOLDESTI SCAENI
BREAZA
BUSTENI
COMARNIC
MIZIL
PLOPENI
SINAIA
SLANIC
URLATI
VALENII DE MUNTE
ADUNATI
ALBESTI - PALEOLOGU
ALUNIS
APOSTOLACHE
ARICESTII RAHTIVANI
ARICESTII - ZELETIN
BABA ANA
BALTA DOAMNEI
BALTESTI
BANESTI
BARCANESTI
BATRANI
BERCENI
BERTEA
BLEJOI
BOLDESTI GRADISTEA
BRAZI
BREBU
BUCOV
CALUGARENI
CARBUNESTI
CEPTURA
CERASU
CHIOJDEANCA
CIORANI
COCORASTII MISLII
COCORASTII COLT

10643
15222
8499
11440
13677
7375
9948
5766
10075
11713
2010
5432
3498
2068
8317
1169
3722
2534
3282
5008
8967
2051
5911
3096
8195
1736
7734
6788
9927
1222
1569
4508
4423
1651
6422
3086
2711
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Debite caracteristice
Qsursa
(l/s)

Qs or max
[l/s]

Qverif
(l/s)

4

5

6

37.02
49.86
28.94
39.21
45.15
25.55
33.21
20.6
35.42
39.96
7.64
19.55
12.49
7.83
28.39
4.86
13.21
9.36
11.79
18.22
30.33
7.78
21.05
11.19
28.02
6.74
26.64
23.76
33.15
5.03
6.19
15.72
15.45
6.46
22.63
11.16
9.94

54.51
61.04
49.03
55.17
54.47
44.79
53.49
37.53
53.74
55.28
15.13
35.84
24.92
15.53
48.39
9.07
26.28
18.71
23.57
33.62
50.6
15.42
38.25
22.39
47.95
13.2
46.22
42.3
53.43
9.46
12
30.88
30.4
12.59
40.66
22.33
19.89

67.86
72.43
49.17
68.32
67.83
46.21
52.29
41.12
67.32
68.4
18.02
39.94
24.87
18.3
48.73
13.77
25.82
20.53
23.92
38.39
50.27
18.22
41.62
23.1
48.41
16.66
47.21
44.46
52.25
14.05
15.82
29.04
28.7
16.24
43.31
23.05
21.35

Nr.
Crt.

1

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

U. A.T.

2

Populatie an
2018

3

COLCEAG
CORNU
COSMINELE
DRAGANESTI
DRAJNA
DUMBRAVA
DUMBRAVESTI
FILIPESTII DE PADURE
FILIPESTII DE TARG
FANTANELE
FLORESTI
FULGA
GHERGHITA
GORGOTA
GORNET
GORNET - CRICOV
GURA VADULUI
GURA VITIOAREI
IORDACHEANU
IZVOARELE
JUGURENI
LAPOS
LIPANESTI
MAGURELE
MAGURENI
MANECIU
MANESTI
OLARI
PACURETI
PAULESTI
PLOPU
PODENII NOI
POIANA CAMPINA
POIENARII BURCHII
POSESTI
PREDEAL SARARI
PROVITA DE JOS

4877
4316
1020
4721
4940
4305
3379
9898
7348
1866
6683
3328
1889
4976
2799
2216
2184
5736
4921
6286
586
1175
5073
4538
5521
9872
3816
2051
2054
5624
2254
4646
4535
4932
3811
2233
2164
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Debite caracteristice
Qsursa
(l/s)

Qs or max
[l/s]

Qverif
(l/s)

4

5

6

16.88
15.11
4.36
16.39
17.08
15.07
12.11
33.06
25.47
7.17
23.44
11.94
7.24
17.2
10.22
8.32
8.21
20.51
17.03
22.21
2.9
4.87
18.43
15.81
19.83
32.99
13.51
7.78
7.78
20.16
8.44
16.15
15.8
17.06
13.5
8.38
8.15

32.92
29.79
7.95
32.07
33.25
29.73
24.19
53.35
44.68
14.12
41.84
23.86
14.28
33.45
20.46
16.55
16.33
37.39
33.16
40.03
4.63
9.11
33.97
31.05
36.3
53.28
26.86
15.41
15.43
36.83
16.82
31.64
31.03
33.23
26.84
16.67
16.19

30.47
28.28
12.99
29.87
30.7
28.23
24.35
52.2
46.13
17.31
44.14
24.12
17.42
30.84
21.75
19.01
18.86
41.02
30.64
42.87
10.67
13.8
38.63
29.16
40.26
52.15
26.23
18.21
18.23
40.63
19.2
29.57
29.15
30.68
26.21
19.1
18.76

Nr.
Crt.

1

U. A.T.

2

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Populatie an
2018

3

PROVITA DE SUS
PUCHENII MARI
RAFOV
SALCIA
SALCIILE
SCORTENI
SECARIA
SANGERU
SIRNA
SOIMARI
SOTRILE
STARCHIOJD
STEFESTI
SURANI
TALEA
TATARU
TEISANI
TELEGA
TINOSU
TARGSORU VECHI
TOMSANI
VADU SAPAT
VALEA CALUGAREASCA
VALEA DOFTANEI
VARBILAU
VALCANESTI

1951
8433
5062
1119
1859
5383
1188
5208
4716
2891
3181
3602
2042
1582
1026
925
3407
5277
2335
8712
4263
1604
10183
5889
6350
3347

Debite caracteristice
Qsursa
(l/s)

Qs or max
[l/s]

Qverif
(l/s)

4

5

6

7.45
28.74
18.4
4.69
7.14
19.41
4.92
18.85
16.38
10.53
11.46
12.82
7.75
6.23
4.38
4.04
12.19
19.07
8.71
29.57
14.94
6.3
35.74
20.98
22.41
12

14.72
48.8
33.91
8.69
14.07
35.6
9.2
34.68
32.04
21.07
22.93
25.56
15.35
12.09
8
7.24
24.35
35.05
17.37
49.76
29.48
12.25
53.91
38.13
40.33
23.98

17.73
49.01
38.59
13.51
17.27
39.77
13.87
39.13
29.85
22.18
23.47
25.32
18.17
15.89
13.02
12.49
24.47
39.39
19.58
49.68
28.06
16
67.44
41.54
43.08
24.21

Previziunile privind consumul, cerinta, cantitatile de apa r estituite si colectate, se bazeaza pe
urmatoarele estimari:
-

Dinamica evolutiei populatiei in mediul urban si rural,
Dinamica populatiei racordate la sistemele publice de alimentare cu apa,
Tendintele privind nivelul consumurilor pentru diferite categorii de consumatori,
Consecintele reabilitarii, extinderii si realizarii de sisteme noi asupra nivelului pierderilor din
reteaua de alimentare cu apa, in mediul rural si urban,
Consecintele contorizarii asupra nivelului consumurilor si cerintei de apa,
Consecintele aplicarii unor tarife care acopera costurile, asupra nivelului consumurilor,

Termenele de indeplinire a angajamentelor Romaniei pentru aderarea la Uniunea Europeana vor
fi respectate.
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4.5

PREVIZIUNI ALE DEBITULUI SI INCARCARII APELOR UZATE

Previziunile privind cantitatile de ape uz ate colectate si incarcarile estimate la nivelul judetului
Prahova se bazeaza pe urmatoarele estimari:
-

dinamica evolutiei populatiei in mediul urban si rural,
dinamica populatiei racordate la sistemele publice de canalizare, in mediul rural si urban,
consecintele reabilitarii, extinderii si realizarii de sisteme noi asupra nivelului pierderilor si
infiltratiilor,
consecintele contorizarii apei distribuite si aplicarii unor tarife care acopera costurile, asupra
cantitatilor de ape uzate restituite,
termenele de i ndeplinire a an gajamentelor Romaniei pentru aderarea l a Uniunea
Europeana vor fi respectate;
pozitia geografica a zonei, respectiv previziunile de extindere a zonei populate pentru
fiecare localitate.

In estimarile efectuate cu privire la dinamica populatiei racordate la sistemele de canalizare au fost
avute in vedere angajamentele Romaniei privind termenele de conformare:
-

61% pana la data de 31 dec. 2010
69% pana la data de 31 dec. 2013
80% pana la data de 31 dec. 2015.

Dupa folosire, apa potabila si industriala, distribuita consumatorilor din localitati, este colectata apa
uzata pentru a fi evacuata in emisar, dupa o epurare prealabila.
Regimul debitelor de apa uzata este, in general, clar reglementata in Romania, prin standardul SR
1846-1/2006.
Astfel, pentru apa uz ata menajera ca si pentru apa folosita in industrie, se admite principiul:
cantitatiile de apa uzata sunt identice cu cele preluate din sistemul centralizat de alimentare cu apa
.
Debitele de calcul utilizate in diverse obiecte ale statiilor de epurare sunt definite, de asemenea, in
standardul mentionat si provin din debitele de ac elasi tip prevazute in alimentarea cu apa a
localitatilor (debite medii, maxim zilnice sau orare, etc.).
Pentru apele uzate menajere se vor lua in considerare urmatoarele incarcari specifice per locuitor
echivalent(LE):
- 65-90 g/LEzi – pentru materii solide in suspensie
- 54-65 g/LEzi – pentru CBO5
- 6-14 g/LEzi – pentru pentru azot total(NTK)
- 1-4 g/LEzi – pentru fosfor total
In afara apelor uzate menajere, in retelele de canalizare ale localitatilor mai patrund si alte tipuri de
ape, precum:
•

ape industriale, a caror debite si calitati variaza de la o unitate la alta, in functie de specific
si tehnologie, grad de preepurare si recirculare, etc.

Pentru a fi acceptate in canalizarea oraseneasca, ele trebuie sa se incadreze in prescriptiile
prevazute de NTPA 002/2002, din care mentionam:
-

pH intre 6,5 – 8,5
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-

materii in suspensie, max. 350 mg/l

-

CB0 5 , max 300 mg O 2 /l

-

CCO, max 500 mgO 2 /l

-

Azot amoniacal (NH4), max 30 mg/l

-

Fosfor total (P), max 5 mg/l

avand limite si la indicatorii de metale grele, fenoli, etc.
•

ape meteorice, care pot fi canalizate impreuna cu apele menajere (de obicei in orase mari,
de ses) sau in retele separate. Pentru localitatile mici se considera indicat si se prefera
sistemul divizor de canalizare, care aduce multe simplificari in proiectarea si executia
statiilor de epurare.

Parametrii de dimensionare a sistemului de evacuare a apelor meteorice variaza dupa importanta
localitatii, gradul de dotari edilitare, regimul de precipitatii, etc. Intensitatile ploilor si metodologia de
calcul este reglementata in Romania prin standardul SR 1846/2-2006 (determinarea debitelor de
apa meteorica evacuata prin canalizare), in care se tine seama si de r egimul de pr ecipitatii din
zona respectiva.
•

ape parazite din infiltratii

In multe cazuri, retelele de canalizare au caracterul unor sisteme de drenaj, permitand realizarea
unor puternice infiltratii din stratul freatic, mai ales in zonele in care nivelul freatic este ridicat, iar
reteaua de canalizare este uzata si deteriorata, prezentand numeroase neetanseitati.

4.6
4.6.1

CRITERII DE PROIECTARE
Tratarea apei

4.6.1.1 Circumstante
Odata cu implementarea Directivei Uniunii Europene nr. 98/83/EC, Romania si-a asumat
responsabilitatea de a initia toate masurile necesare pentru a asigura calitatea impusa pentru apa
potabila furnizata pentru consumul uman.
Principalele obiective ale Directivei se refera la protejarea sanatatii oamenilor de or ice efecte
nefavorabile produse de contaminarea apei destinate consumului uman si la asigurarea faptului ca
apa pentru consum uman este buna pentru consum si este curata.
In acest sens, Romania trebuie ca, in perioada 2010 -2015, sa faca investitiile necesare in vederea
atingerii indicatorilor pentru apa potabila impusi de standardele europene pentru amoniu, nitrati,
turbiditate, fier, plumb, cadmiu, pesticide, aluminiu si mangan,
Avand in vedere ca in judet exista un numar important de localitati cu un numar de locuitori mai
mare de 50, care nu au o alimentare cu apa gestionata/reglementata, este clar ca sunt necesare
investitii semnificative.
4.6.1.2 Proiectarea statiilor de tratare a apei
Sursele de apa potabila din Romania se impart in surse de suprafata, ca de exemplu rauri si
acumulari si surse subterane, ca de exemplu fantani si puturi de adancime.
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In scopul proiectarii statiilor de tratare, fluxul tehnologic trebuie sa fie adaptat localizarii sursei
pentru a r ezolva problema unor posibile substante poluante in apa bruta. Aceste substante
poluante, care trebuie eliminate in timpul tratarii apei sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Sursa - Rau
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turbiditate
crescuta
Culoare
Pesticide
Bacterii
Cryptosporidium
Giardia lamblia
Amoniac
Azotat
Metale
Ulei
Gust
Mirosuri

Sursa – Lac de
acumulare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turbiditate
Culoare
Pesticide
Bacterii
Cryptosporidium
Giardia lamblia
Amoniac
Azotat
Metale
Ulei
Gust
Mirosuri
Inflorescente de
alge

Sursa - Put
•
•
•
•
•
•
•

Fier
Mangan
Amoniac
Azotat
Hidrogen
sulfurat
Metale grele
Bacterii

Pentru proiectarea statiilor de tratare a apei a fost folosita o abordare generica pe baza ipotezelor
si datelor disponibile colectate in timpul vizitelor efectuate in judet in perioada iunie 2012 – aprilie
2013.
Conceptia de baz a care a fost adoptata pentru comunitatile care se alimenteaza cu apa di n
straturile acvifere subterane este urmatoarea: captarea apei trebuie sa se faca prin intermediul
unor puturi de mare adancime pentru a se reduce riscul unor contaminari cu nitrati, pesticide sau
alte substante poluante care nu apar in mod natural in mediu, acolo unde se cunoaste faptul ca
puturile existente de mica adancime prezinta nivel ridicat de poluare,
In cazul puturilor de m are adancime despre care nu s unt disponibile date privind apa br uta, se
propune sa se ia in considerare faptul ca exista standarde acceptabile de c alitate si sa se
foloseasca numai masurarea debitului si dezinfectia cu clor. Clorinarea suplimentara se va folosi in
cazul retelelor mari si se va efectua in cadrul rezervoarelor de s erviciu pentru a se asigura o
dezinfectie eficienta peste tot in retea.
Acolo unde se cunoaste faptul ca este nevoie de tratare suplimentara, in cadrul proiectarii se va
lua in considerare o abordare modulara. Se vor proiecta module individuale pentru procese ca de
exemplu: aerarea, schimbul de ioni, filtrare, module care se vor combina si va rezulta o facilitate
integrata de tratare a apei.
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Pe baza evaluarii initiale a i nformatiilor privind calitatea actuala a a pei brute, sunt propuse
urmatoarele etape de proces privind tratarea substantelor poluante cunoscute.
Poluant

Maxim permis

Unitate de proces

Coliformi totali

0 (Zero) MPN

Dezinfectie cu clor 30 min.
contact cu 0,5 mg/l clor liber @
pH < 8,5 si turbiditate < 1 NTU

Coliformi fecali

0 (Zero) MPN

Dezinfectie cu clor 30 min.
contact cu 0,5 mg/l clor liber @
pH < 8,5 si turbiditate < 1 NTU

Oxidabilitate

5 mg O 2

Oxidare, decantarea si filtrarea
precipitatului la un pH corect

Amoniu

0.5 mg NH 4 /l

supraclorinare si filtrare cu
carbon activ

Nitrat

50 mg NO 3 /l

Schimb de ioni (efluent rezidual
cu continut ridicat de apa sarata
rezultat in urma regenerarii) sau
osmoza inversa

Turbiditate

≤5 NTU <1 NTU
inainte de
dezinfectie

reglare pH, coagulare – floculare,
decantare si filtrare

Aluminiu

200 mg/l

reglare pH – coagulare si filtrare

Fier

200 µg/l

Oxidare, decantarea si filtrarea
precipitatului la un pH corect

Mangan

50 µg/l

Oxidare, decantarea si filtrarea
precipitatului la un pH corect
(eventual dozare de
permanganat)

Plumb

10 µg/l

reglare pH – coagulare si filtrare

Cadmiu

5 µg/l

reglare pH – coagulare si filtrare

Pesticide totale

0.5 µg/l <0.1 µg/l
pe categorie

ozonare si carbon activ

4.6.1.3 Costuri unitare
Pentru a estima costurile unitare de proces privind investitiile prioritare propuse, a fost aplicata o
abordare generica privind dimensiunea finala si etapizarea lucrarilor.
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Pentru fiecare sistem zonal de al imentare cu apa au f ost analizate datele disponibile privind
calitatea apei brute si au fost propuse statii de tratare modulare adecvate. Costurile statiilor s-au
stabilit prin oferte concrete de la mai multi furnizori de echipamente. Aceste costuri se regasesc in
devizul fiecarui sistem zonal de alimentare cu apa.

4.6.1.4 Cerinte investitionale si operationale
Master Planul contine evaluarea preliminara si costurile aferente pentru a se asigura conformarea
cu Directiva de Apa potabila. Studiile de fezabilitate, cerute ca parte integranta a investitiilor, vor
analiza in detaliu caracteristicile apei provenite din surse pentru a stabili exact ce unitati de proces
sunt necesare.
Nivelurile minime de analiza necesare pentru elaborarea acestor studii si proiectele detaliate
ulterioare, trebuie sa cuprinda urmatoarele:
Parametru

Unitate de
masura

Valoare
standard

Turbiditate

NTU

0 – 50,000

Culoare

Hazen

0 – 500 0

Alcalinitate

mg/l CaCO 3

0 – 300

pH

unitate pH

4-9

Fier (filtrat)

mg/l

0 - 15

Mangan (filtrat)

mg/l

0-2

Aluminiu

mg/l

0-1

Calciu

mg/l

0 – 300 ca
CaCO 3

Magneziu

mg/l

0 – 100 ca
MgCO 3

Amoniac

mg/l

0 – 5 ca N sau
NH 3

Pesticide, daca se
suspecteaza

µg/l

Trebuie sa se ia in considerare faptul ca una din caracteristicile esentiale ale Directivei o reprezinta
necesitatea analizelor continue si amanuntite ale apei furnizate pentru consum. Pentru a se
asigura faptul ca exista facilitati adecvate de laborator, facilitatile existente trebuie modernizate in
mod extensiv in cadrul programului de investitii prioritare.
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4.6.1.5 Namolul rezultat de la Statiile de Tratare a Apei
Practica actuala de a des carca namolul rezultat din procesul de t ratare direct in mediul acvatic
trebuie sa fie oprita, iar toate statiile de tratare trebuie sa fie prevazute cu unitati de recuperare a
namolului.
Propunerea curenta, care va deveni subiectul unor investigatii detaliate in timpul elaborarii studiilor
privind investitiile, se refera la ingrosarea si deshidratarea namolului inainte de t ratarea lui si
evacuarea lui la facilitatile regionale de t ratare a namolului. Acolo unde namolul de l a statille de
epurare este folosit in agricultura, trebuie aleasa o metoda alternativa de tratare finala cu
depozitarea la depozitul de deseuri.

4.6.2

Tratarea apei uzate

4.6.2.1 Circumstante
Obiectivul implementarii Directivei 91/271/EEC privind apele uzate din mediul urban il reprezinta
protectia mediului de efectele negative ale descarcarilor apelor uzate provenite din mediul urban.
Pentru a putea fi in conformitate cu acest obiectiv, intreg teritoriu al Romaniei a fost desemnat ca
zona sensibila pe baza definitiilor din Directiva. Aceasta cerinta inseamna ca, toate descarcarile de
ape uzate provenite din aglomerari cu peste 2,000 l.e., dar cu mai putin de 10,000 l.e., trebuie sa
beneficieze de t ratare secundara biologica. Pentru aglomerari cu mai mult de 10, 000 l.e, apele
uzate descarcate trebuie sa indeplineasca, in plus fata de cerintele privind tratarea secundara si
conditiile privind tratarea avansata si deci sa se inscrie in standardele relevante privind
indepartarea azotului si fosforului total.
Urmatoarele standarde sunt definite in Directiva ca tratare secundara:
Parametru

Concentrati
e

Procent
aj minim
de
reducer
e

CBO 5 la 200
C fara
nitrificare

25 mg/l O 2

70 - 90

Metode de referinta pentru masurare

Proba omogenizata, nefiltrata,
nedecantata.
Determinarea oxigenului dizolvat dupa
cinci zile de incubare la 200 ± 10 in
intuneric total.
Adaugare a inhibitorului de nitrificare

CCO
Total Solide
in Suspensie
(SS)

125 mg/l O 2

75

Proba de bicromat de potasiu
omogenizata, nefiltrata, nedecantata

35 mg/l
pentru >
10,000 l.e

90

1. Filtrarea unei probe reprezentative
printr-o membrana – filtru de 0.45 µm.
Uscare la 105 0 C si cantarire
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Parametru

Concentrati
e

Procent
aj minim
de
reducer
e

Metode de referinta pentru masurare

2. Centrifugarea unei probe reprezentative
timp de cel putin cinci minute cu o
acceleratie medie intre 2800 si 3800 g.

60 mg/l
pentru 2,000
pana la
10,000 l.e
70

Uscare la 105 0 C si cantarire

Tratarea suplimentara pentru toate statiile de epurare care deservesc o aglomerare cu o populatie
echivalenta mai mare de 10,000:

Indicatori
de calitate/

Concentratie

Parametri

Fosfor total

Azot Total1

1

2 mg/l P
(10,000 –
100,000 l.e.)
1 mg/l P
(peste
100,000 l.e.)
15 mg/l N
(10,000 –
100,000 l.e.)
10 mg/l N (>
100,000 l.e.)

Procentaj
minim de
reducere

Metode de referinta pentru masurare

80

Spectrofotometrie de absorbtie
moleculara

70 - 80

Spectrofotometrie de absorbtie
moleculara

Azotul total reprezinta suma Kjeldahl-azot (N organic + NH 3 ) + NO 3 + NO 2

Sursa: Directiva 91/271/EEC
4.6.2.2 Tratare Secundara 2000 < 10,000 l.e
Pentru proiectarea instalatiilor de t ratare secundara din cadrul statiilor mai mici de epur are, s-a
folosit o abordare generica pentru toate proiectele de investitii propuse.
Se propune ca toate statiile de epur are sa foloseasca o t raiectorie simpla a c urentului, folosind
filtrul aerat biologic imersat (SAFF) sau procesul privind namolul activat. Tratarea preliminara
inseamna folosirea gratarelor si a deznisipatorului/separatorului de grasimi.
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Acolo unde es te posibil, statiile de epur are vor fi proiectate sub forma unui sistem modular
agregat/monobloc pentru a per mite extinderea lor, avand in vedere ca numarul populatiei
conectate va creste si incarcarile vor creste in consecinta.
Procesul cu filtrul aerat biologic imersat este in special potrivit pentru aglomerari cu populatie putin
numeroasa, iar unitatile de epurare pot fi construite din module pentru 1,000 l.e care pot fi
asamblate la locatie pentru a forma o instalatie completa de epurare. Fiecare modul va contine o
zona de decantare primara, o z ona de t ratare biologica si decantare secundara. Se propune ca
aceasta tehnologie sa fie folosita pentru statii de epurare pentru pana la aproximativ 4,000 l.e. iar
statia va fi proiectata numai pentru oxidare (carbon) pentru a se reduce costurile de operare.
Namolul va fi depozitat in cadrul statiei si ingrosat gravitational inainte de a f i transportat cu un
autovehicul special la o instalatie centralizata de tratare a namolului.
Pentru statiile de t ratare de l a 4,000 pana l a 10,000 l.e vor fi folosite variante simple privind
procesul de namol activat, ca de exemplu aerarea extinsa.
Intreaga apa uzata care a trecut prin statia gratarelor va fi aerata intr-un reactor cu timp de retentie
mare, iar apoi va urma depunerea namolului activat (biomasa) in decantoare finale separate.
Acest proces este in mod particular adecvat pentru statii mici de epurare, pentru ca se preteaza la
proiectare modulara si produce efluenti de inalta calitate. Principalele avantaje sunt:
-

Nu se produce namol primar
Surplus foarte mic de namol activat (Biomasa)
Efluent de buna calitate
Posibilitati de modernizare considerabile
Aranjament modular
Usurinta in instalare
Miros foarte putin sau chiar deloc
Reactie eficienta la debite si incarcari variabile
Operare simpla
Usurinta in intretinere

Namolul activat provenit din procesul de epur are va fi depozitat la locatie si ingrosat mecanic
inainte de a fi transportat cu un vehicul la o facilitate centralizata de tratare a namolului.
4.6.2.3 Tratare Secundara > 10,000 l.e.
Pentru statii de epur are cu mai mult de 10, 000 l.e procesul privind namolul activat va fi folosit
impreuna cu procesul proiectat pentru nitrificare totala, denitrificare si eliminarea fosforului.
Eliminarea azotului si fosforului (N&P) reprezinta doua faze distincte in procesul de tratare. Azotul
este eliminat biologic prin nitrificare in cadrul reactorului aerob si denitrificare in cadrul zonei
anoxice. Recircularea intensa interna intre cele doua z one aduce lichiorul amestecat, bogat in
nitrati, in contact cu apa uzata care intra in zona anoxica unde are loc procesul de denitrificare.
Fosforul este eliminat fie chimic, folosind substante chimice de coagulare, fie biologic, modificand
procesul namolului activat.
Pentru eliminarea biologica a fosforului se va construi un reactor anaerob suplimentar in fata zonei
anoxice, acolo unde or ganismele care acumuleaza fosfatul (OAF) din cadrul namolului activat
elimina fosfat in lichior. Cand debitul intra apoi in zonele anoxice si aerate, aceleasi bacterii
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depoziteaza sau mananca mai mult fosfat decat elimina. Acest lucru este cunoscut sub numele de
„preluare de lux” care reduce concentratiile totale de fosfat ale efluentului.
In timpul etapei anaerobe OAF au nevoie de acizi grasi volatili din efluent care sunt folositi ca si o
sursa de carbon. In cazul unor anumite locuri, unde t impul de retentie in cadrul sistemului de
canalizare este scurt si/sau exista fractiuni solubile scazute de CCoCr/Mn in apa uzata, poate fi
necesar sa se includa pentru decantarea primara reintoarcerea lichiorurilor hidrolizate pentru a
creste concentratiile de acizi grasi.
In cadrul procesului de eliminare chimica a fosforului se va folosi, ca si coagulant, sulfatul de
aluminiu introdus in reactorul de namol activat. Coagulantul reactioneaza apoi cu fosforul dizolvat
pentru a forma un precipitat care se va depune in decantoarele finale. Fosforul precipitat este apoi
eliminat in namolul activat in surplus.
Se intentioneaza folosirea eliminarii biologice a fosforului in cadrul noilor statii de epurare pentru a
se reduce volumele de namol si costurile operationale. Eliminarea chimica a fosforului va fi folosita
la statiile existente de epur are, acolo unde c onversia la eliminarea biologica a fosforului este
impracticabila.
Pentru a permite extinderea etapizata a statiilor, proiectarea va fi executata pe baza unei abordari
modulare, iar dimensiunea modulului va fi determinata pe baza previziunilor privind cerintele
pentru investitia specifica. Constructia fiecarei etape va depinde de cresterea proiectata in
schema.
Pentru proiecte pentru care se previzioneaza ca a doua et apa va fi necesara in curand dupa
punerea in functiune a primei etape, este fezabil sa se realizeze constructiile din beton pentru
ambele etape, iar instalatiile electro-mecanice sa fie montate atunci cand este necesara a doua
faza.
Figure 4-1 Flux tehnologic pentru o schema de epurare in doua etape
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4.6.2.4 Decantarea finala
Decantoarele finale vor fi concepute cu flux radial, dimensionarea facandu-se utilizand teoria
fluxului de solide pentru a permite un SSVI critic de cel putin 150 ml/gm. Desi aceasta abordare
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consuma o suprafata de teren mai mare, permite operatii solide si fiabile si reduce riscul pierderii
de solide din decantor. Pentru acest tip de proces nu se recomanda utilizarea de rezervoare finale
dreptunghiulare ce nu pot fi proiectate in baza unei teorii fiabile a fluxului de solide.
RAS va fi extras din fiecare decantor final intr-o pompa colectoare pentru a fi returnat in bazinul de
aerare. Extragerea namolului din fiecare rezervor va fi reglabila pentru a permite aplicarea unei
rate diferite de subumplere fiecarui rezervor, daca este necesar. Sistemul RAS va fi proiectat
astfel incat rata de i ntoarcere din fiecare rezervor sa se poata ajusta de la 0,5 la 1,5 din fluxul
aplicat rezervorului.
SAS va fi extras din sistemul RAS prin pompe SAS delicate. Sistemul va fi dimensionat pentru a
suporta rata maxima de c restere anticipata plus 20% la un interval de rate de alimentare
volumetrice care corespunde gamei SSVI anticipate la care rezervoarele finale vor opera.

4.6.2.5 Masurarea debitului
Intregul flux catre tratare si fluxul final de e fluent vor fi prevazute cu echipamente automate de
masurare continua a debi tului, care inregistreaza debitul instantaneu si debitul zilnic total.
Echipamentul de masurare si de inregistrare a debitului va avea o acuratete de maxim ± 2%.
In plus, se vor prevedea debitmetre in mai multe locuri de-a lungul caii fluxului de proces.
Impreuna cu prelevarea de probe detaliata mai jos, aceste debitmetre vor permite calculul
incarcarilor aplicate procesului si planificarea datelor pentru implementarea fazelor viitoare ale
constructiei.

4.6.2.6 Prelevare de probe
Pentru a permite calcularea unor rate de eliminare (in procente), asa cum se cere in Directiva, se
vor preleva probe automat, proportionale cu debitul pentru apa uzata bruta care intra in fluxul de
tratare si pentru efluentul care iese din statie.
In plus, se vor preleva probe pentru a se monitoriza eficienta procesului.

4.6.2.7 Costuri unitare
Pentru a es tima costurile unitare pentru investitiile prioritare propuse, s-a folosit o abor dare
generica privind dimensiunea finala si etapizarea lucrarilor. Folosind sistemul cu dublu flux
identificat mai sus, a fost dimensionata o gama de s tatii de t ratare utilizand tratarea biologica a
fosforului. Acestea sunt prezentate in tabelul de mai jos:
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Debite

Populatie

Zona Anaeroba

Echivalenta

10,000
15,000
20,000
30,000
50,000
75,000
100,000

DWF
M3/d

FFT
m3/d

Volum
total
m3

2,400
3,600
4,800
7,200
12,000
18,000
24,000

4,800
7,200
9,600
14,400
24,000
36,000
48,000

250
375
500
750
1,250
2,813
2,500

Numar
linii de
proces
2
2
4
4
4
4
4

Zona Anoxica

Volum
total
m3

Numar
linii de
proces

700
1,050
1,400
2,100
3,500
5,250
7,000

2
2
4
4
4
4
4

Zona Aeroba

Volum
total
m3
1,600
2,400
3,200
4,800
8,000
12,000
16,000

Decantoare
finale

Numar
linii de
proces

Numar

Diametru
m

2
2
4
4
4
4
4

2
2
3
3
4
4
4

15
18
18
20
22
28
32

In cadrul studiilor de fezabilitate detaliate pentru fiecare proiect, vor fi analizate caracteristicile apei
uzate pentru a se evalua necesitatea decantarii primare suplimentare pentru a creste continutul de
acizi grasi al apei uzate tratata biologic.
4.6.2.8 Tratarea namolului
Se propune ca toate namolurile in exces sa fie ingrosate si deshidratate inainte de evacuarea lor la
depozitul ecologic. Pentru statiile unde caracteristicile apei uzate determina generarea de acizi
grasi, ingrosarea gravitationala a nam olului primar va fi folosita impreuna cu recircularea sau
spalarea paturilor de namol pentru a reintoarce produsele de hidroliza de la paturile de namol la
faza de apa pentru alimentarea reactoarelor biologice.
4.6.2.9 Statii mici de epurare pentru populatie echivalenta sub 2000 LE
Directiva 91/271/EEC privind tratarea apelor uzate provenite din mediul urban nu p revede
colectarea si epurarea apelor uzate provenite de la localitatile cu mai putin de 2, 000 l.e. Acolo
unde sunt necesare mici statii de tratare din motive de mediu, sau din alte motive, exista o serie
larga de optiuni disponibile.
Optiunile includ:
-

Tancuri septice proiectate special pentru 1-50 l.e, daca sunt corect proiectate si instalate,
intervalul de evacuare a namolului nu este mai mare de 6 luni;

-

Biodiscuri (RBC) sunt folosite extensiv in Europa pentru statii mici de epurare, au avantajul
de a fi compacte si de avea doar cateva parti mecanice;

-

SAFF- filtre biologice imersate aerate sunt de asemenea folosite extensiv in Europa si s-au
dovedit a fi foarte sigure, pentru ca mediul biologic este pur si simplu lipit de m ediul de
plastic si nu este spalat de apa in cazul unei situatii de urgenta;

-

Rigola de oxidare este din nou folosita in mod extensiv, dar este foarte greu de dimensionat
corect pentru incarcarea biologica;

-

Statii cu namol activat;

-

Lagune si paturi cu stuf
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Lagunele sau paturile cu stuf pot fi folosite pentru statii mici de epurare dar problema este cauzata
de temperaturile extreme care se inregistreaza in Romania. Toate procesele biologice sunt
incetinite odata cu scaderea temperaturii, iar acest lucru este valabil si pentru procesele care au
loc in lagune si paturi cu stuf.
In cazul paturilor cu stuf, daca se formeaza gheata in jurul tulpinilor plantelor, acest lucru poate
produce constrictii ale fluxului, inundari, inghet suplimentar si defectiuni hidraulice. Totusi, se crede
ca sistemele cu flux vertical sunt mai rezistente la problemele provocate de i nghet decat cele
orizontale.
In cadrul lagunelor facultative in timpul anotimpului rece, activitatea biologica de s ub stratul de
gheata este foarte incetinita, iar procesul de tratare este redus la sedimentarea substantelor solide
din apa uz ata. Din acest motiv, lagunele facultative sunt proiectate pentru incarcari mici de
substante organice si sunt, de aceea, mai mari decat acelea care ar fi construite in zone cu climat
mai moderat.
Intr-un sistem de l agune aerate, iazurile sunt dimensionate in mod tipic pe baz a timpului de
retentie. Pentru a epura apele uzate menajere, se foloseste un timp de retentie de 30 z ile pentru
climatul temperat. Totusi, in medii mai reci, este nevoie de un t imp de retentie mai indelungat, iar
iazul respectiv trebuie sa fie mai adanc, pentru a reduce efectul inghetului.
Cu toate acestea, odata cu cresterea adancimii, incercarea de a mentine amestecul devine foarte
dificila. Daca este vorba de o adanc ime cu mult mai mare de 4 m, trebuie sa se foloseasca
aeratoare cu tuburi de tiraj sau aerare difuza. Acest lucru va creste in mod evident costurile.
Paturile cu stuf necesita o anume forma de bazin de decantare inainte de patul cu stuf.
Propunerea este sa se furnizeze rezervoare IMHOF care sa permita un anume grad de tratare
biologica.

4.7

CONCLUZII

Previziunile privind serviciile de al imentare cu apa s i colectarea/epurarea apelor uzate sunt
dominate de trei factori:
1. Tarifele si impactul lor asupra suportabilitatii din partea populatiei;
2. Conectarea comunitatilor rurale si folosirea tot mai intensa de c atre populatia de ai ci a
aparaturii electro-casnice;
3. Rata de conectare, mai ales conectarea la noi retele de canalizare;
Previziunile generale privind populatia indica faptul ca ele sunt fie statice sau arata un dec lin
gradual, si exista asteptari pentru o adevarata migratie generala de la resedintele de judet catre
sate.
Modelele de consum urban, care sunt deja mici, vor ramane relativ stabile la o medie de 120
l/pers/zi. Se asteapta ca, consumul de apa din mediul rural sa ramana mic pentru cel putin
urmatorii 5 ani si numai dupa aceea sa inregistreze o crestere graduala de pana la 80 l/pers/zi.
Trebuie sa se observe faptul ca facilitatile integrate de tratare a apei au fost dimensionate pe baza
acestor ipoteze.
Consumul industrial va arata o crestere puternica, din cauza dezvoltarii economice locale. Totusi,
aceasta crestere nu va avea impact asupra incarcarii facilitatilor de tratare a apelor uzate, din
moment ce efluentul este pre-epurat, ca rezultat direct al legislatiei.
Debitele si incarcarile care intra in statiile de epurare se bazeaza in mod clar pe rata de conectare
a noilor consumatori, atunci cand reteaua de canalizare este finalizata. In timp ce, pentru reteaua
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de alimentare cu apa, conectarile par sa se realizeze mult mai repede, in cazul retelei de
canalizare conectarea este mai lenta.
Din moment ce micile zone urbane sunt acoperite doar in mica masura de retele de c analizare,
pentru noile retele de c analizare, daca sunt montate corect, se va observa un ef ect al scaderii
infiltratiilor care va avea un i mpact serios asupra eficientei noilor facilitati de e purare a apel or
uzate.
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5.
5.1

OBIECTIVE NATIONALE SI TINTE ALE JUDETULUI
ABSTRACT

Aderarea la Uniunea Europeana implica atat drepturi cat si obligatii pentru Romania. Toate aceste
drepturi si obligatii deriva din tratate si legislatie adoptate de U niunea Europeana inca de l a
formarea ei pana in prezent, din acquis-ul UE cu care Romania trebuie sa se conformeze, la fel ca
si celelalte state membre. Pentru acest Master Plan, Capitolul 22 al acquis-ului UE este important
in mod deosebit deoarece se refera la protectia mediului.
In cadrul acestei sectiuni a Master Plan-ului sunt analizate obiectivele ce vor trebui indeplinite la
nivel national si judetean pentru conformarea cu cerintele Directivei Europene in sectorul de apa
potabila si apa uzata.
O conturare a cerintelor Directivei, factori de decizie si responsabilitati implicate in implementarea
Directivei – asa cum a fost descris in Planul de Implementare emis de Guvernul Romaniei – este
prezentata in capitolul de inceput. Derogarile negociate in Tratatul de Aderare pentru conformare
(partiala sau totala) cu cerintele Directivei sunt prezentate in continuare. Ele stabilesc de f apt
tintele nationale ale Romaniei in cadrul sectorului de apa, tinte ce vor trebui atinse prin construirea
infrastructurii necesara de apa si apa uzata.
In cele ce urmeaza, este realizata o pr ivire generala asupra planurilor si strategiilor nationale si
judetene a caror implementare face posibila atingerea tintelor prezentate anterior in acest capitol.
In partea finala a acestui capitol sunt identificate asezarile umane din judetul Prahova (zona din
cadrul acestui Master Plan asa cum a fost evidentiata in subcapitolul 2.2 Aria din cadrul proiectului)
care sunt sub incidenta Directivelor Europene, precum si termenele de conformare aferente. In
baza clarificarilor specificate de Ghidul „Termeni si Definitii ale Directivei pentru Epurarea Apei
Uzate Urbane (91/271/EEC)” cu privire la definitia Directivei privind aglomerarile pentru apa uzata,
au fost identificate aglomerarile din aria proiectului in judetul Prahova, care inlocuiesc lista din
Anexa 3 a P lanului de I mplementare al Directivei 91/271/CEE. In sectorul de apa pot abila, este
imperativ ca toate localitatile peste 50 de locuitori sa aiba acces la apa potabila de calitate
adecvata, conform cerinteleor Directivei Europene referitoare la calitatea apei pentru consumul
uman.
Tintele fixate pentru sectorul de apa potabila si apa uzata pentru aglomerarile din aria din cadrul
proiectului in judetul Prahova se bazeaza pe t intele nationale negociate in Tratatul de A derare.
Astfel, procentele stabilite la nivel national reprezinta nivelul minim propus a fi atins si in aria din
cadrul proiectului in judetul Prahova.
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5.2

OBIECTIVE NATIONALE PRIVIND APA SI APA UZATA

5.2.1

Planuri de Implementare pentru Directivele Uniunii Europene in sectorul de apa

In cadrul acordurilor de ader are la Uniunea Europeana, Guvernul Romaniei s-a angajat sa se
conformeze legislatiei Uniunii Europene privind protectia mediului. Directivele europene cheie in
sectorul apei potabile si apei uzate orasenesti care fundamenteaza elaborarea prezentului Master
Plan sunt:
-

-

31991 L 0271: Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind epurarea apelor
urbane uzate (JO L 135, 30.5.1991, p.40), modificata prin:
- 32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European si al
Consiliului din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p.1)
31998 L 0083: Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei
destinate consumului uman (JO L 330, 5.12.1998, p.32), modificata prin:
- 32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European si al
Consiliului din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p.1)

In pregatirea aderarii la Uniunea Europeana, in octombrie 2004, Guvernul Romaniei a pr ezentat
Planuri de I mplementare pentru cele doua D irective in care au fost analizate cerintele principale
ale directivelor, responsabilii pentru indeplinirea lor, propuneri pentru termenele de r ealizare si
resursele necesare estimate.
Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orasenesti
Cerintele principale ale Directivei:
1. Identificarea zonelor sensibile de pe teritoriul Romaniei (art. 5(1)).
2. Asigurarea ca toate aglomerarile mai mari de 2.000 l.e. sunt prevazute cu sisteme de
colectare a apei uzate orasenesti (art. 3).
3. Asigurarea ca apele uzate orasenesti care intra in sistemele de colectare ale aglomerarilor
cu mai mult de 2.000 l.e. sunt subiectul unei epurari secundare sau echivalente inainte de
descarcare (art. 4).
4. Asigurarea ca apele uzate orasenesti care intra in sistemele de colectare ale aglomerarilor
cu mai mult de 10.000 l.e., situate in zonele sensibile, sunt supuse unei epurari mai
stringente inainte de descarcare, iar apa descarcata satisface standardele de emisii
relevante pentru azot si fosfor (Anexa I, tabel 2, art. 5 alin. 2, 3, 4)
5. Asigurarea ca apele uzate orasenesti colectate din aglomerarile cu mai mult de 2.000 l.e. si
descarcate in cursuri de apa c urgatoare si cele provenite din aglomerari cu mai putin de
10,000 l.e. care descarca in apele costiere sunt epurate corespunzator inainte de
descarcare (art. 7).
6. Asigurarea ca, atunci cand apele din jurisdictia unui Stat Membru sunt afectate de evacuari
de ape uz ate din alt Stat Membru, Statul afectat notifica celuilalt stat si Comisiei faptele
relevante ( art. 9)
7. Asigurarea ca statiile de epur are a apel or uzate orasenesti sunt proiectate, construite,
exploatate si intretinute pentru a asigura performante suficiente in conditii climatice normale
(art. 10).
8. Asigurarea ca descarcarile de ape uzate industriale care intra in sistemele de colectare si in
statiile de epurare orasenesti (art. 11), descarcarile din statiile de epurare a apei uzate
orasenesti (art. 12) si depozitarea namolului rezultat din statiile epurare a apei uzate
orasenesti sunt supuse unor reglementari prealabile si/sau unor autorizari specifice de
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catre autoritatea competenta.
9. Asigurarea ca apele uzate industriale biodegradabile care nu intra in statiile de epurare a
apei uzate orasenesti respecta conditiile de descarcare stabilite in reglementarile prealabile
si/sau autorizarile specifice emise de catre autoritatea competenta (art. 13).
10. Asigurarea monitorizarii apelor uzate descarcate, a monitorizarii apelor receptoare
relevante si a m onitorizarii procedurilor de depoz itare a nam olului provenit din epurarea
apei uzate orasenesti (art. 14 si 15).
Factori de decizie si responsabilitati in implementarea Directivei:
MMGA (Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor) [1]:
•
•
•
•

Stabileste standardele si obiectivele de calitate a apelor
Stabilirea zonelor sensibile
Reglementarea conditiilor de descarcare
Stabilirea sistemului de monitoring al descarcarilor

MAI (Ministerul Administratiei si Internelor) [2]:
•

Elaborarea unui program de ac tiune pentru reabilitarea, modernizarea si constructia
sistemelor de colectare in aglomerarile peste 2.000 l.e.

MTCT (Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului) [3]:
•

Promovarea standardelor si reglementarilor tehnice privind constructia si exploatarea
sistemelor de colectare si a statiilor de epurare a apelor uzate orasenesti

Garda Nationala de Mediu:
•

Inspectia si controlul evacuarilor

Administratia Nationala “Apele Romane” (Directiile de apa):
•
•

Asigurarea avizarii/autorizarii evacuarii apelor uzate provenite de la aglomerari umane sau
de la industria agro-alimentara asimilata, conform normativelor NTPA 001/2002 si NTPA
002/2002
Monitoringul apelor de suprafata, a receptorilor naturali in care se evacueaza apele uzate
orasenesti sau industriale

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala
(ANSRC):
•

Licentierea operatorilor statiilor de epurare a apelor uzate

Administratia publica locala:
•

Realizarea sistemelor de canalizare si epurarea apelor uzate

Regiile locale de Apa si Canalizare (fie detinute de municipalitati, sau regii de stat):
•
•

Exploatarea si intretinerea sistemelor de colectare si a statiilor de epurare a apelor uzate
orasenesti
Automonitoringul si raportarea catre Directiile Apelor din cadrul Administratiei Nationale
Apele Romane

[1] In prezent Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice (MMSC))
[2] In prezent Ministerul Afacerilor Interne
[3]In prezent Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
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•
•

Conformarea cu conditiile de evacuare
Gestionarea si indepartarea namolului

Sursa: Plan de I mplementare pentru Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate
orasenesti; www.mmediu.ro
Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman
Cerintele principale ale directivei:
1. Obligatia de a s tabili parametrii de calitate pentru apa destinata consumului uman si valori
pentru parametrii relevanti (Articolele 2-5).
2. Obligatia de a determina punctele (locurile) (Articolul 6), in care apa trebuie sa fie
corespunzatoare valorilor stabilite conform Articolului 5.
3. Obligatia de a as igura monitorizarea reglementata, pe i ntreaga tara, a c alitatii apei
destinate consumului uman (Articol 7) si informarea adecvata si actualizata a
consumatorilor (Articolul 13), inclusiv publicarea regulata a r apoartelor si prezentarea lor
catre Comisie.
4. Obligatia de a as igura ca toate masurile necesare de r emediere sa fie luate pentru a s e
restabili calitatea apei care nu es te corespunzatoare valorilor parametrilor de c alitate,
interzicerea folosirii apei a c arei calitate constituie un per icol potential pentru sanatate,
acordarea de pos ibile derogari in conditiile prevazute de di rectiva si informarea
consumatorilor (Articolele 8, 3, 9 si 13)
5. Obligatia de a asigura ca substantele sau materialele folosite la tratarea sau distributia apei
destinate consumului uman nu vor diminua protectia sanatatii publice (Articol 10).
Factori de decizie si responsabilitati in implementarea Directivei
Ministerul Sanatatii:
•
•
•
•

Supravegheaza sanitar (autorizare sanitara si autorizare temporara pe perioada derogarii,
inspectie sanitara) si controleaza monitorizarea calitatii apei efectuata de catre producator
si/sau distribuitor
Controleaza calitatea apei folosite in industria alimentara de catre producator, calitatea apei
imbuteliate
Avizeaza sanitar produsele si materialele in contact cu apa
Asigura monitorizarea de audit, informarea si raportarea catre Comisia Europeana

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor:
•

Asigura protectia apei de pr ofunzime si a apei de suprafata, a r esurselor de apa s i
monitorizarea apei la sursa.

Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale[5]:
•

Asigura centralizarea planurilor de conformare pentru apa folosita in industria alimentara,
din surse proprii.

Ministerul Administratiei si Internelor:
•

Centralizeaza planurile de conformare

[5] In prezent Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale
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•

Monitorizeaza si controleaza implementarea acestora

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare si Ministerul Sanatatii:
•

Stabilesc parametrii de r adioactivitate, punctele de pr elevare a pr obelor pentru
monitorizarea parametrilor indicatori de radioactivitate.

Autoritatea Nationala pentru Reglementarea Serviciilor Publice:
•

Emite licenta de ope rare in care este inclusa cerinta pentru intocmirea planului de
conformare

Autoritatile publice locale, producatorii si distribuitorii:
•
•
•
•
•
•

Asigura conformarea la prevederile Directivei
Iau masuri pentru asigurarea monitorizarii calitatii apei potabile
Iau masuri de remediere si aplicare a restrictiilor de utilizare, solicitarea derogarilor
Asigura datele pentru intocmirea Raportului national privind calitatea apei potabile
inregistreaza si pastreaza datele privind calitatea apei potabile
Asigura accesul populatiei la datele privind calitatea apei potabile
Intocmesc impreuna cu autoritatea de sanatate publica judeteana Raportul judetean privind
calitatea apei potabile

Sursa: Planul de I mplementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate
consumului uman; www.mmediu.ro
5.2.2

Tratatul de Aderare

Tratatul de Aderare semnat intre Romania si Uniunea Europeana la 25 aprilie 2005 contine
termenele finale pentru conformarea cu Directivele si prevede ca, prin derogare de la dispozitiile
articolelor 3, 4 si 5 alineatul (2) din Directiva 91/271/CEE, cerintele privind sistemele de colectare
si epurare a apel or urbane uzate nu s e aplica in intregime pe t eritoriul Romaniei pana la 31
decembrie 2018, in conformitate cu urmatoarele obiective intermediare:
-

La 31 decembrie 2013, conformarea cu articolul 3 din directive trebuie realizata in aglomerarile
urbane cu populatie echivalenta mai mare de 10.000
La 31 decembrie 2015, conformarea cu dispozitiile articolului 5 alineatul (2) din directive trebuie
realizata in aglomerarile urbane cu populatie echivalenta mai mare de 10.000

Romania este obligata sa asigure extinderea treptata a sistemelor de colectare prevazute la
articolul 3 in conformitate cu urmatoarele niveluri minime generale de echivalent locuitori:
-

69% la 31 decembrie 2013;
80% la 31 decembrie 2015.

Romania este obligata sa asigure extinderea treptata a tratarii apelor reziduale prevazute la
articolele 4 si 5 alineatul (2) in conformitate cu urmatoarele niveluri minime generale de echivalent
locuitori:
-

61% la 31 decembrie 2013;
77% la 31 decembrie 2015.

Prin HG 352/2005 Romania a declarat intregul sau teritoriu drept zona sensibila, acest aspect
presupunanad obligatia ca toate aglomerarile umane cu mai mult de 10.000 locuitori echivalenti sa
fie prevazute cu statii de epurare cu nivel avansat de epurare, respectiv treapta tertiara (eliminarea
azotului si fosforului).
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In Tratatul de Aderare este prevazut de asemenea ca, prin derogare de la dispozitiile articolelor 5
alineatul (2) si 8, precum si ale anexei I partile B si C la Directiva 98/83/CE, valorile stabilite pentru
urmatorii parametri nu se aplica in intregime pe teritoriul Romaniei in conditiile stabilite mai jos:
-

Pana la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, cadmiu si
pesticide in aglomerarile urbane cu mai putin de 10.000 locuitori;
Pana la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrati, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, pesticide si
mangan in aglomerarile cuprinzand intre 10.000 si 100.000 locuitori.

Romania este obligata sa asigure conformarea cu cerintele directivei, cu respectarea obiectivelor
intermediare prezentate in tabelul de mai jos:

Amoniu
%

Nitrati
%

Turbidita
te %

Fier

Cadmiu,
Plumb %

Pesticide
%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10.000 –
100.000

111

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100.001
–
200.000

14

100

100

100

100

100

100

100

100

100

>200.00
0

9

100

100

100

100

100

100

100

100

100

TOTAL

1908

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Mangan
%

Oxidabili
tate %

1174

%

Total
localitati

<10.000

Aluminiu
%

Populatie
racordat
a

Tabel 5-1 Localitati care se conformeaza pana la sfarsitul anului 2015

Prezenta derogare nu se aplica apei potabile utilizate pentru prelucrarea alimentelor.

5.3

TINTE JUDETENE IN DOMENIUL APEI SI APEI UZATE

Acest subcapitol evalueaza asezarile umane din judetul Prahova ce cad sub incidenta cerintelor
Directivei 91/271/CEE si Directivei 98/83/CE si termenele de conformare aferente.
La stabilirea tintelor in sectorul apei potabile si apei uzate pentru aglomerarile umane din judetul
Prahova s-au folosit tintele nationale negociate in Tratatul de Aderare. Astfel, procentele stabilite
la nivel national au reprezentat nivelul minim propus a fi realizat si in judetul Prahova.

5.3.1

Tinte pentru conformarea cu cerintele Directivei 91/271/CEE

Anexa 3 l a Planul de Implementare pentru Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor
uzate orasenesti
In Anexa 3 a Planului de Implementare pentru Directiva 91/271/CEE au fost evaluate sintetic, la
nivelul fiecarui judet, situatia colectarii si epurarii apelor uzate orasenesti din aglomerari umane cu
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peste 2000 l.e. si au fost stabilite termene de realizare a lucrarilor necesare pentru implementarea
Directivei in fiecare aglomerare identificata.
In Anexa 3 sunt comasate unitati administrativ teritoriale a caror populatie insumata depaseste
pragul de 2, 000 l.e., insa considerate separat, se remarca ca numai cateva depasesc pragul
stabilit.
Conform Directivei 91/271/CEE, “aglomerarea” este definita ca “o zona unde populatia si/sau
activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru ca apa urbana uzata sa fie colectata si
condusa la o statie de epurare a apei uzate sau la un punct final de deversare.”
In Ghidul “Terms and D efinitions of the Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC)”
prezentat la Bruxelles pe 16 i anuarie 2007, se fac urmatoarele clarificari la conceptul de
aglomerare:
o
o

o

Existenta unei aglomerari este o s tare “de facto”, reprezentand e fectiv zona in care
populatia/activitatea economica este “suficient de concentrata”
Criteriile folosite pentru identificarea limitelor unei aglomerari pot fi:
a) Concentrarea populatiei (ex. densitatea populatiei intr-un anumit spatiu)
b) Concentrarea activitatilor economice
c) Concentrarea suficienta a criteriului a) sau a) si b) pentru colectarea si transportarea
apei uzate urbane
 Delimitarea aglomerarii trebuie sa reflecte ‘granitele’ zonei suficient de concentrate.
Termenul de agl omerare nu t rebuie confundat cu uni tatile administrative. Delimitarea
unei aglomerari poate sa corespunda sau nu cu granitele unitatii administrative – cateva unitati
administrative (adiacente) pot forma o aglomerare sau, o singura unitate administrativa poate fi
compusa din aglomerari distincte daca reprezinta zone suficient de c oncentrate, separate in
spatiu/teritorial. Se mentioneaza in ghid si termenul de “aglomerare consolidata” in contextul
unor asezari umane invecinate si suficient de concentrate care sunt conectate intr-un mod
mai putin compact dar in mod continuu.

In baza celor de mai sus se poate conclude ca proximitatea si densitatea populatiei sunt elemente
cheie ale aglomerarilor, iar, in spiritul Directivei 91/271/CEE, aglomerarile care cad sub incidenta
sa sunt:
-

Asezarile umane (localitatile) cu o populatie echivalenta > 2,000 l.e.
Localitatile alipite care, impreuna, depasesc pragul de 2,000 l.e.

In aria de proiect, au fost identificate aglomerarile/cluster-ele care au termen de conformare in
conformitate cu Art. 3/Art. 5 din Directiva 91/271/EEC:
- 2015 - 13 aglomerari/custere cu o populatie echivalenta de 10000 [LE] si peste,
- 2018 - 47 aglomerari/clustere cu o populatie echivalenta intre 2000 si 10000 [LE].
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Termenele propuse pentru conformarea cu tintele stabilite in Tratatul de Aderare sunt prezentate in
tabelul de mai jos:

PLOIESTI

[LE]

[loc.]

[LE]

209945

200627

382898

PLOIESTI

Blejoi

BLEJOI

3638

3477

3716

Ploiestiori

BLEJOI

3222

3079

3291

Tantareni

BLEJOI

1715

1639

1752

Paulesti

PAULESTI

2401

2294

2452

Paulestii Noi

PAULESTI

428

409

437

Cocosesti

PAULESTI

914

873

933

Strejnicu

TARGSORU
VECHI

6108

5837

Gageni

PAULESTI

2143

CAMPINA

Campina

CAMPINA

BANESTI

Banesti

PLOIESTI

GAGENI

BREAZA

BREAZA

COMARNIC

ART. 5 DIN
DIRECTIVA
91/271/EEC

TERMEN DE
CONFORMARE
ART. 3 DIN
DIRECTIVA
91/271/EEC

Total
Populatie echivalenta
pe aglomerare

Populatie
echivalenta

Populatie
2018
(prognozata)

[loc.]

Ploiesti

STREJNICU

CAMPINA

Populatie
2011

Total
POPULATIE
ECHIVALENTA

DENUMIRE UAT

LOCALITATI
COMPONENTE

DENUMIRE
AGLOMERARE

DENUMIRE CLUSTER

Tabel 5-2 PLAN DE CONFORMARE INFRASTRUCTURA DE CANALIZARE - JUD. PRAHOVA

[PE]

395479

2015

2015

6318

6318

2018

2018

2048

2217

2217

2018

2018

32935

31473

44456

44456

2015

2015

BANESTI

3096

2959

3447

3447

Breaza de
Jos

BREAZA

4292

4102

5135

Breaza de
Sus

BREAZA

6068

5799

7260

Frasinet

BREAZA

509

486

609

Gura Beliei

BREAZA

935

894

1119

Nistoresti

BREAZA

832

795

995

18886

2015

2015

Podu
Corbului

BREAZA

309

295

370

Podu Vadului

BREAZA

1598

1527

1912

Surdesti
Valea Tarsei

BREAZA
BREAZA

112
1241

107
1186

134
1485

Comarnic

COMARNIC

3667

3504

4388

Ghiosesti

COMARNIC

3119

2981

3732

Podu Lung

COMARNIC

570

545

682

14322

2015

2015

Poiana

COMARNIC

3255

3111

3895

404014

47903

33208
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SINAIA
BAICOI

[LE]

1299

1626

Azuga

AZUGA

4440

4243

5876

Busteni

BUSTENI

6376

6093

8439

Poiana
Tapului

BUSTENI

2518

2406

3333

SINAIA

Sinaia

SINAIA

10410

9948

13778

13778

PLOPENI

Plopeni

PLOPENI

7718

7375

11026

11026

Baicoi

BAICOI

11678

11160

12080

Dambu

BAICOI

732

700

834

Liliesti

BAICOI

2807

2682

3199

Schela

BAICOI

438

419

499

Tintea

BAICOI

1396

1334

1591

Tufeni

BAICOI

930

889

1060

2918
1914
1202
2609
1052
3072

2788
1829
1149
2493
1005
2936

3249
2081
1307
2836
1144
3339

3388

3238

3683

1061

1014

1153

741

708

805

1262

1206

1372

134

128

146

10105

9657

10719

3297

3151

3411

847

809

854

605

578

610

2160

2064

2178

2354

2250

2373

652

623

657

13864

13249

16892

BAICOI

ALUNIS
BERTEA
VARBILAU

Slanic
Groşani
Prăjani
Aluniş
Ostrovu
Bertea
Vărbilău
Livadea

31426

30289

Slanic
Aluniş
Bertea

22500

VARBILAU

Stefesti
STEFESTI

Scurtesti

STEFESTI

Tarsoreni
BOLDEŞTI
SCĂENI

Boldesti
Scăeni

Boldesti
Scăeni

Măgurele
MAGURELE

Coada
Malului

Măgurele

Iazu

20801

Lipăneşti
LIPANESTI

Şipotu

Lipăneşti

Zamfira
MIZIL

Mizil

MIZIL

17438

Pagina 350

ART. 5 DIN
DIRECTIVA
91/271/EEC

[PE]

1359

BUSTENI

ART. 3 DIN
DIRECTIVA
91/271/EEC

Total
Populatie echivalenta
pe aglomerare

Populatie
echivalenta

Populatie
2018
(prognozata)
[loc.]

COMARNIC

SLANIC

SLANIC

[loc.]

Posada
AZUGA

BOLDESTI-SCAENI

Populatie
2011

Total
POPULATIE
ECHIVALENTA

DENUMIRE UAT

LOCALITATI
COMPONENTE

DENUMIRE
AGLOMERARE

DENUMIRE CLUSTER

[LE]

TERMEN DE
CONFORMARE

5876
11771

19263

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

20177

2323

10719

4874

5208
17438

448

428

546

12257

11713

14075

14075

1096

1047

1105

1105

2067

1975

2084

2084

1312

1254

1392

1476

1410

1527

Miroslăveşti

1955

1868

2022

Puchenii Mici

559

534

578

520

497

538

583

557

603

1130

1080

1199

328

313

331

Potigrafu

1337

1278

1383

Crivina

993

949

1027

1419

1356

1468

3903

3730

3935

VALENII DE
MUNTE

Valenii de
Munte

BUGHEA DE JOS

Bughea de
jos

Gura Vitioarei

GURA VITIOAREI

Gura Vitioarei

Gura Vitioarei

17264

Puchenii Mari
PucheniiMoşneni

PUCHENII MARI

Moara

Puchenii Mari
12068

Gorgota
Fânari

Poenarii
Apostoli
Telega

TELEGA - SCORTENI

Puchenii Mari

Odăile

Doftana

Gorgota

Gorgota

Telega

Scorţeni
TELEGA SCORTENI

Bordenii Mari
Bordenii Mici

Scorţeni

12029

Mislea
Sârca
Urleta

BĂRCĂNEŞTI

465

444

457

1358

1298

1333

1390

1328

1365

509

486

500

1910

1825

1875

467

446

459

2144

2049

2105

Bărcăneşti

3226

3083

3422

Puşcaşi

413

395

406

1977

1889

2045

3013

2879

3117

2420

2313

2503

Urleta

Româneşti

BANESTI

Bărcăneşti

11493

Tătărani
Pietroşani

Puchenii Mari
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Total
Populatie echivalenta
pe aglomerare

[LE]

Vălenii de
Munte

CRIVINA

Populatie
echivalenta

[loc.]

VALENII DE
MUNTE

GORGOTA

Populatie
2018
(prognozata)

[loc.]

Fefelei

PUCHENII MARI

Populatie
2011

Total
POPULATIE
ECHIVALENTA

DENUMIRE UAT

LOCALITATI
COMPONENTE

DENUMIRE
AGLOMERARE

DENUMIRE CLUSTER

[LE]

TERMEN DE
CONFORMARE

[PE]

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

6660

2912

2495

9924

2105

11493

BUCOV

URLATI

BUCOV

MANECIU

VALEA CALUGĂREASCĂ 1

[LE]

Urlati

6856

6552

7813

Orzoaia de
Jos

212

203

242

Valea Pietrei

279

267

318

Arionestii
Vechi

344

329

392

243

232

277

Orzoaia de
Sus

537

513

612

Valea Mieilor

201

192

229

Schiau

26

25

30

Valea Bobului

77

74

88

4783

4571

5451

5451

Pleaşa

4123

3940

4547

4547

Maneciu
Ungureni

2401

2294

2421

3862

3691

3894

2613

2497

2566

173

165

170

Arionestii Noi

URLATI

10000

Bucov

Maneciu
Pamanteni
Gheaba

Maneciu

Facaieni

740

707

727

Rachieri

1467

1402

1518

Valea Largă

685

655

709

Valea Mantei
Valea
Nicovani

334

319

337

667

637

690

326

312

329

Valea Poienii
Valea Popii

Valea
Călugărească

914

873

945

Valea Ursoii

402

384

416

Valea
Călugărească

2419

2312

2566

9459

Arva

535

511

553

Chiţorani

1212

1158

1254

142

136

143

Valea Orlei

Bucov
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10000

9997

9776

ART. 3 DIN
DIRECTIVA
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Total
Populatie echivalenta
pe aglomerare

Populatie
echivalenta

[loc.]

Chiciureni

VALEA
CALUGĂREASCĂ
1

Populatie
2018
(prognozata)

[loc.]

Bucov
PLEASA

Populatie
2011

Total
POPULATIE
ECHIVALENTA

DENUMIRE UAT

LOCALITATI
COMPONENTE

DENUMIRE
AGLOMERARE

DENUMIRE CLUSTER

[LE]

TERMEN DE
CONFORMARE

9776

2015

2015

2015

2015

2018

2018

2015

2015

8062

1397

FILIPEŞTII DE
PĂDURE
IZVOARELE

MĂGURENI

FILIPEŞTII DE TÂRG

TEISANI

HOMORACIU

FILIPEŞTII DE
TÂRG

[LE]

3978

3801

3906

4955

4735

5100

2329

2226

2348

1961

1874

1943

835

798

813

1656

1583

1670

646

617

629

511

488

488

686

656

656

2553

2440

2708

567

542

572

401

383

404

981

937

1015

Mărginenii de
Jos

3187

3046

3297

Călineşti

419

400

437

1205

1152

1231

Diţeşti
Filipeştii de
Pădure
Izvoarele
Homorâciu
Malu Vânăt
Olteni
Ştubeiu
Valea
Stâlpului
Filipeştii de
Târg
Ezeni
Ungureni

MARGINENII DE
JOS
CATINA

Filipeştii de
Pădure

Cătina

Izvoarele
8545
Teisani

Filipeştii de
Târg

Lopatniţa
Şoimari
Surani
ŞOIMARI

Ariceştii Zeletin
Cărbuneşti

CIORANI

VALEA
DOFTANEI

Gogeasca
Cioranii de
Sus
Cioranii de
Jos
Traisteni
Tesila

7996

Floreşti
7670

Măgureni
Lunca
Prahovei

9006

Izvoarele

Novăceşti
MĂGURENI

Măgureni
Şoimari
Surani
Aricestii Zeletin

7050

Carbunesti

Ciorani

6999

VALEA
DOFTANEI

6957
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750

717

782

4095

3913

4272

909

869

948

735

702

760

1759

1681

1866

1654

1581

1711

982

938

1016

1375

1314

1422

267

255

275

2277

2176

2403

4443

4246

4596

2326

2223

2626

3836

3666

4331

ART. 5 DIN
DIRECTIVA
91/271/EEC

ART. 3 DIN
DIRECTIVA
91/271/EEC

Total
Populatie echivalenta
pe aglomerare

Populatie
echivalenta

[loc.]

Brătăşanca
BRATASANCA

Populatie
2018
(prognozata)

[loc.]

Teişani
TEISANI

Populatie
2011

Total
POPULATIE
ECHIVALENTA

DENUMIRE UAT

LOCALITATI
COMPONENTE

DENUMIRE
AGLOMERARE

DENUMIRE CLUSTER

[LE]

TERMEN DE
CONFORMARE

[PE]
9006

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

7050

2018

2018

6999

2018

2018

6957

2018

2018

2348
2755

3442

2708
1991
3297

2450

5220

[LE]

1332

1273

1419

386

369

403

Podenii Noi

701

670

747

Ghiocel

296

283

302

Mehedinţa

503

481

514

408

390

426

380

363

396

Rahova

482

461

503

Sălcioara

50

48

52

Sfăcărău

428

409

446

Popeşti

617

590

644

Valea Dulce

995

951

1038

Drajna de Jos

2341

2237

2422

Făget

296

283

306

Ogretin

792

757

819

Podurile
Poiana
Mierlei
Drajna de
Sus

69

66

71

97

93

100

1090

1042

1128

Cătunu

362

346

374

Nucşoara de
Jos

790

755

817

713

681

738

1797

1717

1906

978

935

1012

454

434

470

2433

2325

2517

642

614

647

3033

2898

3185

87

83

88

200

191

202

392

375

395

COCORĂŞTII
MISLII
STARCHIOJD

Baltesti

Nevesteasca
Podu lui
Galben

Nucşoara de
Sus
COCORĂŞTII
MISLII

Cocorăştii
Mislii
Goruna

6889
Podenii Noi

DRAJNA
6776

Vâlcăneşti
Cârjari

Cocorăştii
Mislii

6552

Vâlcăneşti

Starchiojd
Brădet
STARCHIOJD

Rotarea

Starchiojd

Valea Anei

6148

Zmeuret
BATRANI

Bătrâni

ART. 5 DIN
DIRECTIVA
91/271/EEC

ART. 3 DIN
DIRECTIVA
91/271/EEC

Total
Populatie echivalenta
pe aglomerare
[PE]

6889

2018

2018

6776

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Posesti

Ţipăreşti
VALCANESTI

Populatie
echivalenta

[loc.]

Izeşti

DRAJNA

Populatie
2018
(prognozata)

[loc.]

Bălţeşti

BALTESTI PODENII NOI

Populatie
2011

Total
POPULATIE
ECHIVALENTA

DENUMIRE UAT

LOCALITATI
COMPONENTE

DENUMIRE
AGLOMERARE

DENUMIRE CLUSTER

[LE]

TERMEN DE
CONFORMARE

Batrani
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57

54

57

1976

1888

2044

3387

3164

3927

2221

Poiana Mare

BERCENI

BREBU

Brebu
Megiesesc

Brebu

BERCENI

Berceni

BERCENI

MOARA NOUA

Moara Nouă

BERCENI

CARTIERUL
DAMBU

Corlatesti

ARICESTII
RAHTIVANI
SÂNGERU

Brebu
Manastirei

SÂNGERU
MIRESU

POIANA
CAMPINA

Cartierul
Dâmbu
Aricestii
Rahtivani
Nedelea

5386

5484

ALBEŞTI PALEOLOGU
GORNET CRICOV-IORDACEANU

VADU PARULUI

163

177

3134

2995

3242

2613

2497

2703

2525

2413

2512

1077

1029

1041

1432

1368

1383

465

444

449

2721

2600

2886

2449

2340

2598

704

673

728

2373

2634

1568

1498

1581

250

239

252

3097

2960

4351

107

102

108

510

487

541

1810

1730

1872

1088

1040

1125

1924

1839

2000

366

350

388

504

482

521

325

311

336

641

613

663

172

164

173

310

296

321

276

264

278

1212

1158

1286

306

292

309

621

593

642

Mireşu Mare

Sangeru

5195

Mireşu Mic
Poiana
Campina
Ragmanu

Poiana
Campina

5000

Albeşti Paleologu
Albeşti - Muru
Vadu Părului

Ţărculeşti

Albeşti Paleologu
Albeşti Paleologu

GornetCricov

Valea Seacă

4918

Dobrota
Valea
Cricovului

4998

Apostolache

Mocesti
Straosti

Iordacheanu

Plavia
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Total
Populatie echivalenta
pe aglomerare

Populatie
echivalenta

Populatie
2018
(prognozata)

171

2483

Priseaca

MOCESTI

[LE]

Sângeru

GornetCricov
Coşerele
GORNET-CRICOV

[loc.]

Tisa

Pietrisu
ALBEŞTI PALEOLOGU

[loc.]

5945

BERCENI

Aricestii
Rahtivani

Populatie
2011

Total
POPULATIE
ECHIVALENTA

DENUMIRE UAT

LOCALITATI
COMPONENTE

DENUMIRE
AGLOMERARE

DENUMIRE CLUSTER

[LE]

TERMEN DE
CONFORMARE

[PE]

5945

2018

2018

5386

2018

2018

5484

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

3362
1833

5000

1872

3126

2403

278
2237

CERASU

FLOREŞTI

CERASU

SLON

CORNU

DRAGANESTI

[LE]

4339

4146

4527

280

268

272

343

328

355

360

344

372

348

333

360

Ceraşu

828

791

857

Valea Borului

545

521

564

2204

2106

2280

2358

2253

2439

573

548

593

Rotari

793

758

820

Soimesti

809

773

837

1060

1013

1097

3456

3303

3575

Draganesti

1252

1196

1361

Cornu de Jos

635

607

674

1049

1002

1140

972

929

1057

722

690

766

143

137

144

1150

1099

1220

239

228

241

510

487

528

1015

970

1050

161

154

162

1088

1040

1154

1511

1444

1460

768

734

754

2044

1953

1953

138

132

132

815

779

864

Floreşti
Cap Roşu
Valea
Brădetului
Valea
Lespezii
Valea Tocii

Slon

Floreşti

Ceraşu

4799

4787

Cerasu

Ceptura de
Sus

Cornu de Sus
Cornu de Jos

Ceptura

Cornu

4672

Draganesti

Meri
Ciupelnita
Valea
Bradului
Provita de
Sus
Izvoru

4689

4997
Dumbrava

Provita de
Sus
4499

Plaiu

OL
A TOMSANI
RI

Draganeasa

LOLOIASCA

Piatra
Provita de
Jos
Loloiasca

Provita de
Jos
Tomşani

Tomşani
TOMŞANI

Magula

Tomşani

4299

Sătucu
OLARI

Olari

Olari

4498
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Total
Populatie echivalenta
pe aglomerare

Populatie
echivalenta

[loc.]

Cornu de Sus

PROVITA

Populatie
2018
(prognozata)

[loc.]

Ceptura de
Jos
CEPTURA

Populatie
2011

Total
POPULATIE
ECHIVALENTA

DENUMIRE UAT

LOCALITATI
COMPONENTE

DENUMIRE
AGLOMERARE

DENUMIRE CLUSTER

[LE]

TERMEN DE
CONFORMARE

[PE]
4799

2018

2018

2018

2018

4689

2018

2018

4672

2018

2018

4997

2018

2018

4499

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2508

2280

1460
2839
2241

[LE]

Olarii Vechi

870

831

900

Fânari

461

441

477

1030

984

1093

1125

1075

1164

1486

1420

1537

Rafov

Brazii de Sus

COLCEAG

Batesti

INOTESTI
COLCEAG

ŞIRNA

Brazi

4036

1716

1640

1775

Brazii de Jos

700

669

724

Inoteşti

1901

1817

1917

1522

1454

1478

Vâlcelele

619

592

601

Şirna

771

737

798

Varnita

878

839

908

1926

1841

1992

1952

1865

1886

753

720

727

138

132

133

787

752

760

1875

1792

1940

1607

1536

1561

749

716

775

474

453

478

148

141

149

1590
1199
1810

1519
1146
1730

1603
1177
1825

2133

2038

2150

656
220
315

627
210
301

636
213
334

466

445

482

326

312

337

835

798

864

207

198

214

532

508

550

Colceag

Colceag

Şirna

3996

3698

Fantanele

Fantanele

Vadu Sapat
VADU SAPAT

Ghinoaica

Vadu Sapat

3507

Ungureni
FULGA
DUMBRAVEST
I

FANTANELE

Tăriceni
FANTANELE

BABA ANA
TÂRGŞORU
VECHI

Fulga de Sus
Fulga de Jos

Fulga

3501

Dumbravesti
Malaiestii de
Jos

Dumbravesti

Glavanel
Plopeni Sat
Conduratu
Baba Ana
Târgşoru
Vechi
Stănceşti
Zahanaua
Păcureţi

3005

Baba Ana

3002

Târgşoru
Vechi

2999

Bărzila
PACURETI

Curmătura

Pacureti

Matiţa

2782

Slavu
Măgura

Şoimari
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Total
Populatie echivalenta
pe aglomerare

Populatie
echivalenta

[loc.]

Palanca

BRAZI

Populatie
2018
(prognozata)

[loc.]

Buda

BUDA

Populatie
2011

Total
POPULATIE
ECHIVALENTA

DENUMIRE UAT

LOCALITATI
COMPONENTE

DENUMIRE
AGLOMERARE

DENUMIRE CLUSTER

[LE]

TERMEN DE
CONFORMARE

[PE]

2256

4036

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

3501

2018

2018

3005

2018

2018

3002

2018

2018

2999

2018

2018

2782

2018

2018

1917
2080

3698
1886
1621

VALEA
CALUGĂREASCĂ
2

COCORĂŞTII
COLŢ

DUMBRAVA

[LE]

Radila

326

312

320

Coslegi

701

670

679

575

549

557

1161

1109

1140

541

517

574

196

187

200

788

753

815

Dârvari

Valea
Călugărească

2696

Pantazi
Cocorăştii
Colţ
Cheşnoiu
Cocorăştii
Grind
Colţu de Jos

Cocorăştii
Colţ

2575

POIENARII
BURCHII

BOLDESTIGRADISTEA

2018

2575

2018

2018

2500

2018

2018

2209

2018

2018

2310

2018

2018

2298

2018

2018

2005

2018

2018

2000

2018

2018

2018

2018

-

-

-

-

281

304

192

208

Perşunari

458

438

474

1468

1403

1519

986

942

981

1223

1169

1194

874

835

835

188

180

180

2391

2285

2310

576

550

717

389

372

402

Ocina de Sus

1139

1088

1178

Poienarii
Burchii

1269

1213

1293

181

173

178

327

312

321

217

207

213

1483

1417

1425

598

571

575

1945

1859

2002

2002

895

855

973

973

922

881

1002

1002

1048

1001

1015

386

369

374

366

350

355

Zănoaga

Dumbrava

2500

Perşunari

Gura Vadului

2209

Gornet

Gornet

2310

Ocina de Jos

Cărbunari
Pioreşti

Adunaţi

Poienarii
Burchii

2298

2005

OLOGENITATARAI

Ologeni
Tatarai

Poienarii
Burchii

2000

SALCIILE

Salciile

Salciile

2002

BOLDESTI

Boldesti

GRADISTEA

Gradistea

BoldestiGradistea

1975

Apostolache

1744

Apostolache
Marlogea
Buzota
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ART. 5 DIN
DIRECTIVA
91/271/EEC

2018

201

Dumbrava

ART. 3 DIN
DIRECTIVA
91/271/EEC

Total
Populatie echivalenta
pe aglomerare
2696

294

Podu Văleni

APOSTOLACHE

[PE]

Ghioldum

Adunaţi
ADUNAŢI

Populatie
echivalenta

[loc.]

Tohani
GORNET

Populatie
2018
(prognozata)

[loc.]

Gura Vadului
GURA VADULUI

Populatie
2011

Total
POPULATIE
ECHIVALENTA

DENUMIRE UAT

LOCALITATI
COMPONENTE

DENUMIRE
AGLOMERARE

DENUMIRE CLUSTER

[LE]

TERMEN DE
CONFORMARE

1744

In stabilirea acestor termene, pe langa cerintele Tratatului de Aderare, un alt criteriu folosit a fost
conformarea cu prioritate a aglomerarilor in ordinea dimensiunii lor. Prin urmare, aceste termene
au un c aracter orientativ si nu imperativ pentru ca procentele tinta pentru diferiti ani ar putea fi
atinse si printr-o alta ordine de c onformare a a glomerarilor cu cerintele Directivei 91/271/CEE –
daca conformarea aglomerarilor nu s e realizeaza strict functie de di mensiunea lor. De exemplu,
aglomerari de dimensiuni mai mici pot fi conformate mai devreme decat termenele propuse, prin
conectarea la o statie de epurare ce deserveste si alta aglomerare. Procentele suplimentare astfel
cumulate ar putea fi suficiente pentru atingerea pragului de conformare.
Termenele prezentate mai jos constituie punctul de p lecare pentru planul de investitii propus in
capitolul urmator al prezentului Master Plan. In stabilirea planului de investitii insa, pe langa
conformarea cu prioritate a aglomerarilor de dimensiuni mai mari vor fi analizate atat proiectele in
derulare cat si posibilitatile de gr upare a diferitor aglomerarilor la o s ingura statie de tratare, cu
implicatiile aferente asupra procentelor populatiei echivalente conformata intr-un orizont de t imp
mai scurt.
Este important de s ubliniat faptul ca asezarile umane sunt intr-o continua dinamica. Numarul de
locuitori in unele asezari umane va creste, pe cand in altele va scadea in timp. De asemenea,
activitatile economice din aceste asezari au o di namica proprie, influentand dimensiunile
aglomerarii sub aspectul populatiei echivalente. Astfel, lista aglomerarilor ce cad sub incidenta
Directivei 91/271/CEE se poate modifica in timp, iar planul de conformare va necesita actualizari.
In Anexa 3 la prezentul Master Plan, prezentam Planul de I mplementare propus pentru
aglomerarile identificate in Judetul Prahova in conformitate cu cele de mai sus. Tinand cont de
starea infrastructurii existente, de proiectele aflate in curs de derulare si de programul de investitii
propus in cadrul Master Plan – ului, pentru fiecare aglomerare peste 2,000 l.e. propunem termene
de conformare pentru colectarea si epurarea apelor uzate. De asemenea, pentru acele aglomerari
sub 2,000 l.e. pentru care este eficient din punct de vedere al costurilor sa se realizeze conectarea
la o statie de epurare din apropiere, propunem termene de conformare similare.

5.3.2

Tinte pentru conformarea cu cerintele Directivei 98/83/CE

Parametrii apei potabile pentru care s-au stabilit tinte specifice de conformare in Tratatul de
Aderare sunt: oxidabilitatea, amoniu, nitrati, turbiditatea, aluminiu, fier, cadmiu, plumb, pesticide si
mangan. Termenele de c onformare variaza pentru diferite categorii de l ocalitati, in functie de
numarul populatiei.
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Tabel 5-3 Tinte pentru conformarea cu cerintele Directivei 98/83/CE
Nr. localitati
care dispun
de sisteme
de alimentare
Populatie
cu apa
potabila in
judetul
Prahova

Parametrii pentru
care trebuie
realizata conformare
100% pana in 2010

Parametrii pentru
care trebuie realizata
conformare 100%
pana in 2015

>200,001

-

Oxidabilitate, amoniu,
aluminiu, fier,
pesticide si mangan

-

100,001 –
200,000

1

Oxidabilitate, amoniu,
aluminiu, fier,
pesticide si mangan

-

2

Oxidabilitate si
turbiditate

Amoniu, nitrati,
aluminiu, fier, plumb,
cadmiu, pesticide si
mangan

Oxidabilitate

Amoniu, nitrati,
turbiditate, aluminiu
fier, plumb, cadmiu si
pesticide

10,000 –
100,000

<10,000

31

Observatii

Se considera ca
pentru ceilalti
parametri
conformarea s-a
realizat pana la 31
decembrie 2006
Se considera ca
pentru ceilalti
parametri
conformarea s-a
realizat pana la 31
decembrie 2006

Se considera ca
pentru mangan
conformarea s-a
realizat pana la 31
decembrie 2006

Conform articolului 3, paragraful 2(b) al Directivei - transpusa in legislatia romaneasca prin Legea
nr. 458/2002, modificata si completata prin Legea nr. 311/2004 – se excepteaza de la prevederile
Directivei apa potabila ce provine de la un producator de apa i ndividual care furnizeaza mai putin
de 10 m 3 in medie pe zi sau care deserveste mai putin de 50 de per soane cu exceptia cazului in
care apa este produsa ca parte a unei activitati comerciale sau publice.
In aceasta situatie se incadreaza satele cu mai putin de 50 l ocuitori din mediul rural. In Legea nr.
311/2004 insa a fost introdus articolul 2, punctul 1), litera c prin care este reglementata calitatea
din fantanile publice si individuale si articolele 141 si 142 prin care sunt stabilite responsabilitatile de
monitorizare si supraveghere sanitara.
Planul de implementare pentru Directiva 98/83/CE prevede ca in localitatile unde se inregistreaza
depasiri de pesticide si nitrati in fantanile publice, primaria va fi responsabila pentru identificarea de
solutii alternative si pentru asigurarea conectarii la un sistem centralizat de alimentare cu apa sau
realizarea investitiilor pentru realizarea unui nou sistem pana la data de 22 decembrie 2015.
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5.4

CONCLUZII

Tintele pentru sectorul de apa s i apa u zata la nivelul judetului Prahova se bazeaza pe c erintele
Directivelor nr. 91/271/CEE si nr. 98/83/CE si pe prevederile Tratatului de A derare. Procentele
stabilite la nivel national reprezinta nivelul minim propus pentru a fi atins in judetul Prahova.
In domeniul apei uzate, POS Mediu prevede explicit ca “investitiile in sectorul de apa au l a baza
aglomerarile asa cum sunt ele definite in Directiva CE nr. 91/271 privind epurarea apelor uzate din
localitatile urbane si rurale.
Se propune asadar conformarea la termenele stabilite in Tratatul de A derare pentru cele 60 de
aglomerari identificate in baza urmatoarelor criterii:
-

Asezarile umane (localitatile) cu o populatie echivalenta > 2000 l.e.
Localitatile alipite care, impreuna, depasesc pragul de 2000 l.e.

In aria de proiect, au fost identificate saizeci si noua (60) aglomerari dintre care:
-

13 aglomerari/custere cu o populatie echivalenta de 10000 [LE] si peste,
47 aglomerari/clustere cu o populatie echivalenta intre 2000 si 10000 [LE].

Termenele limita de c onformitate propuse in acest capitol reprezinta punctul de plecare pentru
planul de investitii propus in capitolul urmator al Master Plan-ului. Atunci cand a fost stabilit planul
de investitii, in afara conformarii prioritare a aglomerarilor mari, a fost analizata posibilitatea
gruparii diferitelor aglomerari la o singura SE si implicatiile legate de populatia echivalenta.
In domeniul apei potabile, pana i n anul 2015, intregul teritoriu al Romaniei trebuie sa se
conformeze in totalitate cerintelor Directivei europene privind calitatea apei destinata consumului
uman. Aceste previziuni se refera la localitatile unde exista deja sisteme de alimentare cu apa, dar
si la localitatile cu mai mult de 50 de locuitori care trebuie sa aiba acces la apa potabila de calitate
adecvata.
Termenele limita intermediare de conformitate referitoare la calitatea apei potabile variaza pentru
diferitele categorii de localitati, in functie de numarul populatiei, asa cum se vede in tabelul de mai
jos:
Tabel 5-4 Termene limita intermediare de conformitate pentru calitatea apei potabile

Populatia

Parametri pentru care
este necesara
conformarea 100% pana
in 2010

>200,001

Oxidabilitate, amoniu,
aluminiu, fier, pesticide si
mangan

Parametri pentru care este
necesara conformarea
100% pana in 2015

Observatii

-

Se considera ca pentru
ceilalti parametri,
conformarea s-a
realizat pana la 31
decembrie 2006
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Populatia

Parametri pentru care
este necesara
conformarea 100% pana
in 2010

100,001 –
200,000

Oxidabilitate, amoniu,
aluminiu, fier, pesticide si
mangan

-

10,000 –
100,000

Oxidabilitate si turbiditate

Amoniu, nitrati, aluminiu, fier,
plumb, cadmiu, pesticide si
mangan

Oxidabilitate

Amoniu, nitrati, turbiditate,
aluminiu, fier, plumb, cadmiu
si pesticide

<10,000

Parametri pentru care este
necesara conformarea
100% pana in 2015

Observatii

Se considera ca pentru
ceilalti parametri,
conformarea s-a
realizat pana la 31
decembrie 2006
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Se considera ca pentru
mangan, conformarea
s-a realizat pana la 31
decembrie 2006

6.

STRATEGIA JUDETULUI SI PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG

6.1

STRATEGIA JUDETULUI

6.1.1

Obiective si tinte

Obiectivul acestui Master Plan este de a f urniza o strategie judeteana pentru dezvoltarea
sectorului de apa si apa uzata in vederea conformarii cu tintele trasate in Capitolul 22 al Tratatului
de Aderare semnat intre Guvernul Romaniei si Uniunea Europeana pana la sfarsitul anului 2018,
precum si un program de investitii pe termen lung care sa permita sustenabilitatea serviciului prin
asigurarea celui mai eficient serviciu pentru clienti.
Strategia serviciilor de apa si apa uzata a judetului Prahova poate fi sintetizata astfel:
•
•
•
•

Furnizarea unui cost unitar al serviciilor pentru toate comunitatile in concordanta cu
Directivele UE,
Extinderea, acolo unde acest lucru este posibil, a infrastructurii serviciilor existente, in
concordanta cu actualele Directive UE, pentru furnizarea de s ervicii in cat mai multe
localitati si aplicarea unei abordari regionale tuturor zonelor judetului,
Acolo unde i nfrastructura existenta nu poa te fi extinsa, pentru asigurarea unei noi
infrastructuri este posibila adoptarea unei noi abordari regionale,
Asigurarea ca operatorul regional beneficiaza de suportul financiar si politic necesar atat la
nivel local, cat si judetean, pentru a fi in masura sa ofere servicii la preturi competitive
pentru consumatorii sai.

Strategia se propune a fi implementata in cadrul unui program de i nvestitii pe t ermen lung
desfasurat pana in 2043.
6.1.2

Impactul Tratatului de Aderare asupra strategiei judetului

Tratatul de Aderare semnat intre Guvernul Romaniei si Uniunea Europeana acorda derogari pentru
anumite cerinte incluse in cateva Directive cheie cu privire la sectorul de apa si apa uzata. Sectiuni
relevante ale tratatului de aderare sunt dupa cum urmeaza:
Colectarea si Tratarea Apelor Uzate
-

31991 L 0271: Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind epurarea apelor
uzate urbane (JO L 135, 30.5.1991, p.40), modificata prin:
- 32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European si al
Consiliului din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p.1)

Prin derogare de la Articolele 3, 4 si 5 (2) ale Directivei 91/271/EEC, cerintele pentru sistemul de
colectare si tratare apelor uzate pentru aglomerari cu o populatie echivalenta (p.e.) mai mare de
2,000, nu se vor aplica in totalitate in Romania pana la 31 dec embrie 2018, in conformitate cu
urmatoarele tinte intermediare.
Pana la 31 decembrie 2013, conformarea cu Articolul 3 al Directivei va fi realizata in aglomerarile
cu o populatie echivalenta mai mare de 10,000;
Pana la 31 dec embrie 2013, conformarea cu Articolul 5(2) al Directivei va fi realizata in
aglomerarile cu o populatie echivalenta mai mare de 10,000.
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Romania este obligata sa asigure extinderea treptata a sistemelor de colectare prevazute la
articolul 3 in conformitate cu urmatoarele niveluri minime generale de echivalent locuitori:
-

69% la 31 decembrie 2013;
80% la 31 decembrie 2015.

Romania este obligata sa asigure extinderea treptata a tratarii apelor reziduale prevazute la
articolele 4 si 5 alineatul (2) in conformitate cu urmatoarele niveluri minime generale de echivalent
locuitori:
-

61% la 31 decembrie 2013;
77% la 31 decembrie 2015.
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Apa Potabila
31998 L 0083: Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noi embrie 1998 privind calitatea apei
destinata consumului uman (JO L 330, 5.12.1998, p.32), modificata prin:
32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European si al Consiliului din
29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p.1)
prin derogare de la dispozitiile articolelor 5 alineatul (2) si 8, precum si ale anexei I partile B si C la
Directiva 98/83/CE, valorile stabilite pentru urmatorii parametri nu s e aplica in intregime pe
teritoriul Romaniei in conditiile stabilite mai jos:
-

Pana la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, cadmiu
si pesticide in aglomerarile urbane cu mai putin de 10.000 locuitori;
Pana la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrati, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, pesticide si
mangan in aglomerarile cuprinzand intre 10.000 si 100.000 locuitori.

Romania este obligata sa asigure conformarea cu cerintele directivei, cu respectarea obiectivelor
intermediare prezentate in tabelul de mai jos:

Populatie
conec tata

Nr. total
locali tati

Oxidabilitat
e
%

Amoniu
%

Nitrati
%

Turbiditate
%

Aluminiu
%

Fier
%

Cadmiu
Plumb
%

Pesticide
%

Mangan
%

Tabel 6-1 Localitati care trebuie sa se conformeze pana la sfarsitul anului 2015

<10 000

1 774

100

100

100

100

100

100

100

100

100

111

100

100

100

100

100

100

100

100

100

14

100

100

100

100

100

100

100

100

100

>200 000

9

100

100

100

100

100

100

100

100

100

TOTAL

1908

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10 000 100 000
100 001 200 000

Prezenta derogare nu se aplica apei potabile utilizate pentru prelucrarea alimentelor.
Conformarea cu Directiva 91/271/EEC privind epurarea apelor urbane uzate
Derogarea se aplica celor 2 componente separate ale Directivei “colectare si epurare”.
Articolul 3 al Directivei si derogarea acestuia solicita ca toate aglomerarile urbane cu o populatie
echivalenta mai mare de 10,000 trebuie sa aiba sisteme de canalizare pana in 2013. Presupunand
ca durata necesara pentru constructiile necesare este de 3 a ni, contractele pentru aceasta
componenta trebuie incredintate cel tarziu pana la sfarsitul anului 2010.

Pagina 365

In ceea ce priveste epurarea, articolul 5.2 prevede ca toate aglomerarile urbane cu o popul atie
echivalenta mai mare de 10,000 trebuie sa beneficieze de statii de epurare pana i n 2015,
producand un efluent de o c alitate standard care sa permita descarcarea in ape declarate
sensibile. Totusi, cum statiile de epur are trebuie sa fie in legatura cu constructia retelelor de
canalizare aferente, programul final trebuie sa inceapa cel tarziu in 2012 pentru a r especta
termenul conformarii.
In completare, 80% dintre localitatile cu o populatie echivalenta mai mare de 2,000 trebuie sa aiba
retea de canalizare pana in anul 2015 si 77% cu epurarea apelor uzate la un standard adecvat in
conformitate cu Directiva.
Se presupune ca toate aglomerarile cu o populatie echivalenta intre 2,000 si 10,000 p.e.,
infrastructura pentru colectare si epurare trebuie terminata pana in anul 2018. Implementarea va fi
prioritizata in functie de populatie si impactul asupra mediului.
Conformarea cu Directiva 98/83/EC privind calitatea apei destinata consumului uman
Derogarea de l a Directiva prin Tratatul de A derare nu es te clara cu privire la cerintele pentru
comunitati. Totusi, interpretarea propusa de Consultant este ca pana la sfarsitul anului 2015 toate
comunitatile cu o popul atie mai mare de 50 de locuitori sa fie asigurate cu o s ursa de a pa
adecvata.
Este evident ca pentru conformare vor fi necesare investitii importante, deoarece comunitatile din
judet cu o populatie mai mare de 50 care nu au o sursa de apa adecvata sunt considerabile ca
numar.
6.1.3

Investitii pentru 98/83/EC – Calitatea apei pentru consumul zilnic al populatiei

6.1.3.1 Ipoteze
Programul de investitii prioritare pe termen lung a avut la baza urmatoarele ipoteze:
-

Puturile individuale, acolo unde exista surse potentiale de contaminare: deseuri menajere,
industriale sau animale, nu c onstituie o s ursa adecvata de apa pot abila asa cum sunt
definite in Directiva,
Sursele de apa subterana sunt acceptate atata timp cat sunt stabilite conditiile si restrictiile
de utilizarea a acestora de catre autoritatile competente,
Sursele de m ica adancime: drenuri, puturi sau altele sunt de a semenea acceptate, atata
timp cat sunt stabilite conditiile si restrictiile de ut ilizare a ac estora de catre autoritatile
competente,
Cand infrastructura de alimentare cu apa ex istenta nu poat e furniza apa pot abila 24 de
ore/zi, imbunatatirea acesteia constituie o prioritate,
Reabilitarea retelei de apa este o prioritate acolo unde exista dovada existentei infiltratiilor
de la retelele de canalizare,
Extinderea retelei pentru zonele in dezvoltare nu reprezinta o prioritate in ceea ce priveste
conformarea cu Tratatul de Aderare, dar poate fi o prioritate pentru finantari locale,
Acolo unde ex ista o s ursa de apa ac ceptabila care isi poate extinde zona de des ervire,
investitia in extinderea acestei zone de deservire ar trebui considerata ca o prioritate.
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6.1.3.2 Prioritizarea investitiilor
Urmatoarele investitii prioritare sunt prezentate ca parte integranta a strategiei:
6.1.4

Sistemele existente de alimentare cu apa potabila care din cauza sursei, lipsei
tratamentului adecvat, calitatii slabe a apei nu sunt in conformitate cu Directiva si au un
impact direct asupra sanatatii populatiei,
Sistemele existente de alimentare cu apa potabila care din cauza deficientelor sursei,
facilitatilor de tratare sau pierderilor din retea nu pot furniza apa potabila 24 de ore pe
zi,
Orice zona urbana care nu beneficiaza in prezent de o sursa acceptabila de alimentare
cu apa si poate fi deservita de o sursa existenta,
Extinderea zonei deservite de surse de apa conforme care elimina sursele neconforme
existente,
Comunitati ce nu di spun de o s ursa de apa potabila acceptabila si care nu po t fi
deservite din sursele existente,
Inlocuirea retelelor, cu precadere a c elor cu deficiente, cu numar semnificativ de
interventii, cu intreruperi in alimentare, cu pierderi,
Inlocuirea retelelor avand durata de viata depasita si realizate cu conducte din azbest.

Investitii pentru 91/271/EEC – Directiva de tratare a apei uzate

6.1.4.1 Ipoteze
-

Au prioritate lucrarile de extindere/finalizare a retelei de canalizare existente din zonele
urbane,
Extinderea retelelor de canalizare in zonele in dezvoltare nu constituie o prioritate cu
exceptia cazului in care aceste zone beneficiaza de apa potabila iar impactul asupra
mediului este unul considerabil si dovedit,
Reabilitarea/inlocuirea statiilor de epurare nu se va realiza decat daca va fi
imbunatatita si calitatea retelelor de canalizare,
Statiile de epurare care deservesc o populatie echivalenta mai mare de 100,000 l.e.,
care necesita extindere pentru tratarea avansata vor fi considerate o prioritate,
Prioritate vor avea zonele urbane cu populatie de cel putin 10,000 l.e. Aceasta include
cazurile unde este posibila o abordare regionala in vederea tratarii apelor uzate si unde
aglomerarile rezultate depasesc aceasta limita,
Pentru toate aglomerarile intre 2,000 si 10,000 populatie echivalenta, implementarea
infrastructurii pentru colectare si tratare va fi prioritizata pe baz a impactului asupra
populatiei si mediului,
Comunitatile ce se afla sub limita propusa in Tratatul de Aderare nu vor fi considerate
prioritati, cu exceptia cazului in care pot fi incluse intr-o aglomerare regionala,
Comunitatile ce nu vor putea suporta costurile de operare nu vor fi luate in considerare
pentru un sistem centralizat de colectare si tratare a apei uzate. Aceasta se aplica in
special acolo unde alimentarea cu apa in zonele rurale a fost realizata recent.
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6.1.4.2 Prioritizarea investitiilor
Urmatoarele investitii prioritare sunt prezentate ca parte integranta a strategiei:
-

6.1.5

Extinderea/modernizarea statiilor de epur are ce deservesc o popul atie mai mare de
100,000 p.e.,
Inlocuirea si, acolo unde este cazul, extinderea retelelor de canalizare in zonele urbane
cu populatia mai mare de 10,000 p.e. Se va acorda prioritate investitiilor care presupun
o lungime scazuta de retea pe cap de locuitor conectat,
Inlocuirea statiilor de epurare existente pentru zonele urbane cu populatia mai mare de
10,000 locuitori, unde apa uzata descarcata in emisar are impact din punct de vedere al
mediului asupra utilizatorilor din aval,
Inlocuirea statiilor de epurare existente acolo unde pot fi incluse intr-un proiect regional,
Reabilitarea retelei existente de canalizare unde exista cazuri critice de refulare a
acestora in strada sau de inundare a subsolurilor,
Reabilitarea retelei de c analizarea existente, acolo unde c analizarea menajera a fost
interconectata cu reteaua pluviala.

Impactul Tratatului

Data limita de c onformare cu Directiva 98/83/EC este sfarsitul lui Decembrie 2015 pen tru toate
localitatile mai mari de 50 de locuitori.
Data limita de conformare cu Directiva 91/271/EEC pentru sistemul de colectare este sfarsitul lui
decembrie 2013 pentru toate aglomerarile mai mari de 10,000 p.e. si pana la sfarsitul lui
decembrie 2015 pent ru statiile de epurare din aglomerarile mai mari de 10, 000 p.e. In plus,
aglomerarile cu o popul atie echivalenta mai mare de 100, 000 t rebuie sa se conformeze cu
nivelele de tratare standard pana la sfarsitul lui decembrie 2010.
Aceste termene determina inceperea constructiilor pentru retelele de canalizare cel mai tarziu in
2010 si pentru statiile de epurare in 2013. Aceste date se bazeaza pe o perioada prognozata de
constructie de 3 ani incluzand perioada de garantie si orice aglomerare cu o populatie echivalenta
mai mare de 100,000 trebuie considerata o prioritate.
6.1.6

Consideratii generale privind regionalizarea

Orice investitie propusa trebuie sa ia in considerare conceptul unei abordari regionale privind
furnizarea serviciului de alimentare cu apa, colectare si epurare a ape lor uzate si de tratare si
evacuare a namolului de canalizare si a celui provenit din tratarea apei.
Exista avantaje si dezavantaje atunci cand se ia in calcul o s olutie regionala sau locala pentru
furnizarea serviciului; in orice caz, este foarte dificil sa se stabileasca reguli solide si rapide pentru
oricare dintre abordari pe durata evaluarii initiale a i nvestitiilor care sunt, in general, utilizate pe
durata dezvoltarii unui master plan de 30 de ani. Evaluarea completa a op tiunilor tehnice,
financiare si de m ediu coate fi revizuita in intregime doar pe du rata dezvoltarii studiilor de
fezabilitate detaliate.
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Urmatoarele avantaje si dezavantaje ale unei solutii regionale fata de una locala au fost sintetizate
in tabelul urmator:
Problema

Regional

Local

Management

Management solid disponibil din partea
ROC

Capacitate de management
limitata sau lipsa

Respectarea calitatii

Analize de laborator si proceduri
eficiente disponibile din partea ROC

Capacitate limitata sau lipsa

Securitatea furnizarii
serviciului

ROC poate oferi managementul riscului
si resurse

Limitata sau fara acoperire in
caz de urgenta

Sprijin

ROC

Fara sprijin suplimentar

Intretinere

ROC

Capacitate inexistenta

Implementare

ROC cu experienta

Fara experienta

Modificari legislative

ROC cu experienta relevanta

Capacitate inexistenta

Extindere

Capacitate de rezerva in conducta
principala

Capacitate de rezerva
limitata din puturi

Depreciere

Durata de exploatare lunga a activelor
din conducta principala

Durata scurta de exploatare
a activelor echipamentelor
mecanice si electrice
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6.2

PRIORITATEA SI ETAPIZAREA INVESTITIILOR

6.2.1

Selectarea investitiilor prioritare

Investitiile prioritare cuprinse in master plan-ul judetului trebuie sa ia complet in calcul Tratatul de
Aderare si planurile de implementare elaborate de aut oritatile romane responsabile pentru
Directiva 98/83/CE privind „calitatea apei destinate consumului uman” si respectarea 91/271/CEE
„privind epurarea apelor uzate orasenesti”.
Selectia investitiilor prioritare ar trebui sa fie bazata pe un proces complet deschis si transparent si
au fost propuse urmatoarele:
(a) Cea mai importanta cerinta este aceea ca Romania sa fie capabila sa se conformeze
obligatiilor legale din cadrul Tratatului sau de Aderare la Uniunea Europeana. Orice
investitie propusa trebuie sa contribuie la conformarea Romaniei cu obligatiile Tratatului de
Aderare in ceea ce priveste:
• Directiva Consiliului 98/83/CE referitoare la calitatea apei destinata consumului
uman, si
• Directiva Consiliului 91/271/CEE privind tratarea apelor uzate orasenesti.
(b) Programele de investitii pe termen scurt se vor concentra asupra unei selectii a investitiilor
de care este nevoie astfel incat sa se respecte cele mai importante termene ce reies din
punctul (a) de mai sus. Selectia va acorda prioritate acelor proiecte care au sanse crescute
de a fi implementate cu succes in termenele aplicabile, in vederea demonstrarii unei folosiri
eficiente a fondurilor cat de rapid posibil.
(c) Agenda de pr oiecte de investitii pe t ermen lung va fi structurata in asa fel incat sa
indeplineasca restul de obligatii ale Romaniei in cadrul Tratatului de Aderare cu privire la
cele doua directive mentionate mai sus.
(d) In cazurile in care exista o nevoie a priori de investitii in vederea respectarii unui termen
scurt (de exemplu in cazul in care exista deja o c omunitate de pes te 10,000 de l ocuitori
echivalenti), raportul beneficiu/cost al investitiei va fi maximizat prin extinderea investitiei
astfel incat sa acopere un num ar cat mai mare de oa meni, intr-o maniera fezabila,
rezonabila. In acest fel, se maximizeaza si probabilitatea ca acea investitie sa fie durabila.
6.2.2

Prioritizare pentru conformarea cu Directiva privind epurarea apelor uzate urbane
91/271/CEE

Presupuneri
•
•
•
•
•

Ar trebui acordata prioritate extinderii/completarii retelelor existente de c analizare din
zonele urbane fara canalizare;
Extinderile canalizarii in zonele de dezvoltare nu reprezinta o prioritate, in afara cazului in
care este disponibila apa potabila, iar impactul negativ asupra mediului este dovedit si este
mare;
Vor avea prioritate zonele urbane cu cel putin 10,000 de locuitori. Aceasta include cazurile
unde exista situatii propice pentru o abo rdare regionala a epur arii apelor uzate si
aglomerarea rezultata depaseste aceasta limita;
Comunitatile care se afla in prezent sub limita propusa de Tratatul de Aderare nu v or fi
considerate prioritare, in afara cazului in care pot fi incluse intr-un proiect regional;
Comunitatile in cazul carora exista probabilitatea sa nu isi poata permite niciodata costul de
functionare nu vor fi luate in considerare pentru un sistem centralizat de colectare a apelor
uzate si nici pentru statii de epurare.
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6.3

DEZVOLTAREA SISTEMELOR ZONALE DE ALIMENTARE CU APA

6.3.1

Analiza globala a optiunilor

Analiza globala a optiunilor este in mod normal realizata in timpul elaborarii detaliate a studiilor de
fezabilitate, atunci cand sunt disponibile mai multe informatii tehnice, financiare si economice.
Solutiile tehnice elaborate si estimate in Master Plan se bazeaza pe u n punct de v edere initial
tehnic privind activele si pe nec esitatea de a asigura conformarea cu legislatia UE si cea
romaneasca, precum si respectarea termenelor impuse prin Tratatul de Aderare semnat intre
Guvernul Romaniei si Uniunea Europeana in ianuarie 2007.
Analiza optiunilor
La elaborarea strategiei generale si a pr ogramelor de i nvestitii pe t ermen lung aferente au fost
luate in considerare urmatoarele optiuni:
Sursa de apa si Tratarea
Apa de suprafata:








Capacitatea sursei in conditii de vreme nefavorabila;
Surse de pol uare potentiale de l a comunitatile din amonte (menajera, animaliera sau
industriala);
Tipuri de captari, nivel de intretinere si reabilitari necesare;
Capacitate pentru cerere viitoare posibila;
Starea drenurilor de mal;
Masuri de marire a drenurilor de mal;
Activitati care se desfasoara in amonte (in mod special exploatarea forestiera, minerit sau
alte activitati care nu sunt controlate).

Apa subterana









Starea infrastructurii existente;
Datele cand fantanile au fost reabilitate ultima oara;
Adancimea puturilor;
Poluarea industriala a panzei freatice de mica adancime;
Impactul lucrarilor hidrotehnice asupra bazinelor raurilor sau panzei freatice;
Contaminare cunoscuta asupra apei subterane (nitrati, mangan, pesticide);
Puturi putin adanci expuse la contaminare directa din cauza apelor uzate menajere sau
provenite de la cresterea animalelor;
Lipsa dezinfectiei si a analizei apei.

Rezervoare de acumulare





Capacitatea sursei;
Factori de poluare cunoscuti si potentiali ai sursei;
Impactul produs de dezvoltarea necontrolata a localitatii;
Utilizatorii existenti ai sursei, inclusiv unitatile industriale.

Tratarea apei





Capacitatea proiectata privind cererea curenta si previzionata;
Reabilitare sau inlocuire avand in vedere necesitatea de a m entine continua distributia de
apa;
Conformitatea statiilor de tratare cu legislatia in vigoare;
Relocare pentru a economisi energie sau imbunatati calitatea captarii;
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Chestiuni privind sanatatea si siguranta (Clor)
Folosirea tehnicilor avansate de tratare;
Capacitate alternativa de tratare.

Colectarea si epurarea apelor uzate
In afara municipiilor, starea retelei de canalizare si a facilitatilor de epurare aferente variaza de la
deficitara pana l a inexistenta. Desi au ex istat programe clare pentru a furniza atat un s istem
integrat de c analizare, cat si facilitati de epur are a apel or uzate, deseori acestea nu au fost
finalizate niciodata datorita constrangerilor de buget sau necesitatii de a redirectiona resursele
financiare catre alte proiecte.
Cu o infrastructura existenta care, fie s-a deteriorat complet, fie necesita o reabilitare capitala,
exista relativ putine optiuni cheie legate direct de acest subiect.
Optiunile analizate in timpul programului de investitii prioritare si pe termen lung au luat in calcul
urmatoarele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extinderea si imbunatatirea unei facilitati existente pentru a oferi o solutie regionala;
Tratarea locala in comparatie cu o solutie regionala;
Disponibilitatea unor cursuri de apa adecvate pentru deversarea efluentului de canalizare;
Proiecte de transfer regional gravitational sau sub presiune;
Relieful zonei si impactul acestuia asupra costului retelei de canalizare.
Impactul costurilor de investitii si de oper are, in special al instalatiilor pentru o populatie
echivalenta de peste 10 000 de locuitori;
Impactul eliminarii namolului din instalatii mici si indepartate;
Inlocuirea canalizarilor combinate si eliminarea interconectarilor cu canalizarea de ape
uzate pentru a furniza un sistem complet separat in timpul reabilitarii;
Captusirea in situ sau inlocuirea canalizarilor de mare adancime;
Capacitatea populatiei locale de a plati pentru serviciu;
Facilitati individuale de tratare, precum fose septice;

Exista doua presupuneri principale:
1. Acolo unde este necesar un nou sistem de canalizare, acesta nu va fi niciodata executat
sub forma unei retele unitare de canalizare. Pentru majoritatea satelor va fi prevazuta doar
canalizarea pentru ape uzate menajere, deoarece costurile marginale suplimentare pentru
furnizarea unei retele de ape pluviale sunt negarantate in majoritatea cazurilor, in afara de
cele ale zonelor urbane extinse sau acolo unde exista anumite zone cu inundatii datorate
apelor pluviale.
2. Variatiile tehnologiilor de epurare au consecinte reduse la evaluarea solutiilor individuale.
La baza oricarei solutii trebuie sa stea un pr oces solid care sa fie usor de oper at si de
intretinut si care minimizeaza costul tratarii si eliminarii namolului din aval. Doar in anumite
situatii specifice, unde spatiul are o v aloare ridicata, ar trebui adoptate solutii de t ratare
avansata sau la o rata ridicata.
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6.3.2

Dezvoltarea sistemelor zonale de alimentare cu apa

6.3.2.1 Introducere
In prezent, o parte din localitatile judetului Prahova sunt prevazute cu statii de clorinare, respectiv
statii de c lorinare si statii de t ratare, pentru reducerea amoniului si statii de def erizare –
demanganizare.
6.3.2.2 Distributia apei si sisteme zonale de alimentare cu apa
In judetul Prahova se propune securizarea sursei de apa, din punct de vedere al cantitatii si al
calitatii, prin interconectarea si extinderea sistemelor zonale existente, rezultand crearea unui
sistem unic la nivel judetean.
De asemenea se propune asigurarea distributiei apei potabile in sistem centralizat in toate
localitatile cu o popul atie mai mare de 50 d e locuitori prin reabilitarea sau extinderea sistemelor
existente si infiintarea de sisteme noi acolo unde nu exista.
Teritoriul judetului Prahova este impartit in 104 Unitati Administrativ Teritoriale detaliate in tabelul
urmator:
Tabel 6-2 Populatie sisteme de alimentare cu apa
Nr.
Crt.

DENUMIRE U. A.T.

Populatie
potential
deservita
anul 2018

Localitati
Componente

1
2
3
4

PLOIESTI
CAMPINA
AZUGA
BAICOI

200627
31473
4243
17184

5

BOLDESTI SCAENI

10643

6

BREAZA

15222

Ploiesti
Campina
Azuga
Baicoi
Dambu
Lliesti
Schela
Tintea
Tufeni
Boldesti Scaeni
Seciu
Breaza de Sus
Breaza de Jos
Podu Vadului
Valea Tarsei
Gura Beliei
Nistoresti
Frasinet
Podu Corbului
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Populatie
potential
deservita
anul 2018
200627
31473
4243
11160
700
2682
419
1334
889
9657
986
5799
4102
1527
1186
894
795
486
295

Nr.
Crt.

DENUMIRE U. A.T.

Populatie
potential
deservita
anul 2018

7

BUSTENI

8499

8

COMARNIC

11440

9

MIZIL

13677

10
11
12

PLOPENI
SINAIA
SLANIC

7375
9948
5766

13

URLATI

10075

14
15

VALENII DE MUNTE
ADUNATI

11713
2010

16

ALBESTI - PALEOLOGU

5432
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Localitati
Componente

Surdesti
Irimesti
Busteni
Poiana Tapului
Comarnic
Ghiosesti
Poiana
Posada
Podu Lung
Mizil
Fefelei
Plopeni
Sinaia
Slanic
Grosani
Prajani
Urlati
Orzoaia de Jos
Valea Pietrei
Maruntis
Valea Nucetului
Arionestii Vechi
Valea Crangului
Valea Urloi
Arionestii Noi
Jercalai
Valea Seman
Cherba
Orzoaia de Sus
Valea Mieilor
Valea Bobului
Schiau
Ulmi
Valenii de Munte
Adunati
Ocina de Jos
Ocina de Sus
Albesti - Paleologu

Populatie
potential
deservita
anul 2018
107
31
6093
2406
3504
2981
3111
1299
545
13249
428
7375
9948
2788
1829
1149
6552
203
267
343
328
329
279
178
232
332
78
150
513
192
74
25
0
11713
550
372
1088
1730

Nr.
Crt.

DENUMIRE U. A.T.

Populatie
potential
deservita
anul 2018

17

ALUNIS

3498

18

APOSTOLACHE

2068

19

ARICESTII RAHTIVANI

8317

20

ARICESTII - ZELETIN

1169

21

BABA ANA

3722

22

BALTA DOAMNEI

2534

23

BALTESTI

3282

24

BANESTI

5008

25

BARCANESTI

8967

26

BATRANI

2051

27

BERCENI

5911
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Localitati
Componente

Albesti - Muru
Cioceni
Vadu Parului
Alunis
Ostrovu
Apostolache
Valea Cricovului
Buzota
Marlogea
Udresti
Aricestii - Rahtivani
Buda
Nedelea
Stoenesti
Targsoru - Nou
Aricestii - Zeletin
Albinari
Baba Ana
Conduratu
Satu Nou
Ciresanu
Balta Doamnei
Bara
Curcubeu
Lacu Turcului
Baltesti
Izesti
Podenii Vechi
Banesti
Urleta
Barcanesti
Ghighiu
Puscasi
Romanesti
Tatarani
Batrani
Poiana Mare
Berceni

Populatie
potential
deservita
anul 2018
1040
823
1839
2493
1005
1001
264
350
369
84
2600
474
2340
1318
1585
938
231
1730
1146
104
742
876
668
617
373
1273
369
1640
2959
2049
3083
721
395
1889
2879
1888
163
2413

Nr.
Crt.

DENUMIRE U. A.T.

Populatie
potential
deservita
anul 2018

28

BERTEA

3096

29

BLEJOI

8195

30

BOLDESTI GRADISTEA

1736

31

BRAZI

7734

32

BREBU

6788

33

BUCOV

9927

34

CALUGARENI

1222

35

CARBUNESTI

1569

36

CEPTURA

4508

37

CERASU

4423
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Localitati
Componente

Cartierul Dambu
Catunu
Corlatesti
Moara Noua
Bertea
Lutu Rosu
Blejoi
Ploiestiori
Tantareni
Boldesti
Gradistea
Brazii de Sus
Popesti
Stejaru
Batesti
Brazii de Jos
Negoiesti
Brebu Manastirei
Brebu Megiesesc
Pietriceaua
Podu Cheii
Bucov
Bighilin
Chitorani
Pleasa
Valea Orlei
Calugareni
Valea Scheilor
Carbunesti
Gogeasca
Ceptura de Jos
Ceptura de Sus
Malu Rosu
Rotari
soimesti
Cerasu
Valea Bradetului
Valea Lespezii

Populatie
potential
deservita
anul 2018
444
657
1368
1029
2936
160
3477
3079
1639
855
881
1420
1647
582
1640
669
1776
2995
2497
1118
178
4571
122
1158
3940
136
1051
171
1314
255
2253
548
176
758
773
791
328
344

Nr.
Crt.

DENUMIRE U. A.T.

Populatie
potential
deservita
anul 2018

38

CHIOJDEANCA

1651

39

CIORANI

6422

40

COCORASTII MISLII

3086

41

COCORASTII COLT

2711

42

COLCEAG

4877

43

CORNU

4316

44

COSMINELE

45

DRAGANESTI

46

DRAJNA

4940
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Localitati
Componente

Valea Tocii
Slon
Valea Borului
Chiojdeanca
Nucet
Trenu
Cioranii de Sus
Cioranii de Jos
Cocorastii Mislii
Goruna
Tiparesti
Cocorastii Colt
Chesnoiu
Cocorastii Grind
Coltu de Jos
Ghioldum
Persunari
Piatra
Satu de Sus
Colceag
Inotesti
Parepa-Rusani
Valcelele
Cornu de Sus
Valea Oprii
Cornu de Jos
Cosmina de Jos
Cosmina de Sus
Draghicesti
Poiana Trestiei
Draganesti
Baraitaru
Belciug
Cornu de Jos
Hatcarau
Meri
Tufani
Drajna de Sus

Populatie
potential
deservita
anul 2018
333
2106
521
688
356
607
2176
4246
1717
935
434
517
187
753
281
192
438
173
170
1454
1817
1014
592
1013
0
3303
379
399
6
236
1196
865
575
607
413
1002
63
1042

Nr.
Crt.

DENUMIRE U. A.T.

Populatie
potential
deservita
anul 2018

47

DUMBRAVA

4305

48

DUMBRAVESTI

3379

49

FILIPESTII DE PADURE

9898

50

FILIPESTII DE TARG

7348

51

FANTANELE

1866

52

FLORESTI

6683
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Localitati
Componente

Ciocrac
Drajna de Jos
Faget
Ogretin
Piatra
Pitigoi
Plai
Podurile
Poiana Mierlei
Catunu
Dumbrava
Ciupelnita
Cornu de Sus
Trestienii de Jos
Trestienii de Sus
Zanoaga
Dumbravesti
Gavanel
Malaiestii de Jos
Malaiestii de Sus
Plopeni
Sfarleanca
Filipestii de Padure
Ditesti
Minieri
Silistea Dealului
Filipestii de Targ
Bratasanca
Ezeni
Marginenii de Jos
Ungureni
Fantanele
Bozieni
Floresti
Calinesti
Cap Rosu
Catina

Populatie
potential
deservita
anul 2018
31
2237
283
757
39
26
20
66
93
346
1403
690
929
167
174
942
716
141
453
191
1519
359
4735
3801
1322
40
2440
542
383
3046
937
1865
1
4146
400
268
1152

Nr.
Crt.

DENUMIRE U. A.T.

Populatie
potential
deservita
anul 2018

53

FULGA

3328

54

GHERGHITA

1889

55

GORGOTA

4976

56

GORNET

2799

57

GORNET - CRICOV

2216

58

GURA VADULUI

2184

59

GURA VITIOAREI

5736

60

IORDACHEANU

4921

61

IZVOARELE

6286
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Localitati
Componente

Novacesti
Fulga de Sus
Fulga de Jos
Gherghita
Independenta
Malamuc
Ungureni
Gorgota
Crivina
Fanari
Poenarii Apostoli
Potigrafu
Gornet
Nucet
Bogdanesti
Cuib
Gornet-Cricov
Coserele
Dobrota
Priseaca
tarculesti
Valea Seaca
Gura Vadului
Persunari
Tohani
Gura Vitioarei
Bughea de Jos
Fagetu
Fundeni
Poiana Copaceni
Iordacheanu
Plavia
Straosti
Valea Cucului
Varbila
Mocesti
Izvoarele
Cernesti

Populatie
potential
deservita
anul 2018
717
1792
1536
848
254
429
358
1080
949
313
1356
1278
2285
203
47
264
350
482
296
311
613
164
1169
835
180
1975
1047
1104
645
965
503
593
292
971
1404
1158
2226
173

Nr.
Crt.

DENUMIRE U. A.T.

Populatie
potential
deservita
anul 2018

62

JUGURENI

586

63

LAPOS

1175

64

LIPANESTI

5073

65

MAGURELE

4538

66

MAGURENI

5521

67

MANECIU

9872

68

MANESTI

3816

69

OLARI

2051
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Localitati
Componente

Chiritesti
Homoraciu
Malu Vanat
Schiulesti
Jugureni
Boboci
Marginea Padurii
Valea Unghiului
Lapos
Glod
Laposel
Pietricica
Lipanesti
Satu Nou
Sipotu
Zamfira
Magurele
Coada Malului
Iazu
Magureni
Cocorastii Caplii
Lunca Prahovei
Maneciu-Ungureni
Manastirea Suzana
Plaietu
Maneciu-Pamanteni
Cheia
Chiciureni
Costeni
Facaieni
Gheaba
Manesti
Baltita
Coada Izvorului
Gura Crivatului
Zalhanaua
Olari
Olarii Vechi

Populatie
potential
deservita
anul 2018
52
1874
798
1163
230
86
136
134
695
101
354
25
2064
136
2250
623
3151
809
578
3913
739
869
2294
43
0
3691
331
165
144
707
2497
1051
743
920
139
963
779
831

Nr.
Crt.

DENUMIRE U. A.T.

Populatie
potential
deservita
anul 2018

70

PACURETI

2054

71

PAULESTI

5624

72

PLOPU

2254

73

PODENII NOI

4646

74

POIANA CAMPINA

4535

75

POIENARII BURCHII

4932

76

POSESTI

3811
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Localitati
Componente

Fanari
Pacureti
Barzila
Curmatura
Matita
Slavu
Paulesti
Cocosesti
Gageni
Paulestii Noi
Plopu
Nisipoasa
Galmeia
Harsa
Podenii Noi
Ghiocel
Mehedinta
Nevesteasca
Podu lui Galben
Popesti
Rahova
Salcioara
Sfacaru
Valea Dulce
Poiana Campina
Bobolia
Pietrisu
Ragman
Poienarii Burchii
Poienarii-Rali
Poienarii Vechi
Tatarai
Carbunari
Ologeni
Pioresti
Podu Valeni
Posestii-Pamanteni
Valea Stupinii

Populatie
potential
deservita
anul 2018
441
301
445
312
798
198
2294
873
2048
409
1011
775
227
241
670
283
481
390
363
590
461
48
409
951
2960
986
487
102
1213
920
119
571
173
1417
312
207
210
192

Nr.
Crt.

DENUMIRE U. A.T.

Populatie
potential
deservita
anul 2018

77

PREDEAL SARARI

2233

78

PROVITA DE JOS

2164

79

PROVITA DE SUS

1951

80

PUCHENII MARI

8433

81

RAFOV

5062
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Localitati
Componente

Posestii-Ungureni
Bodesti
Merdeala
Nucsoara de Jos
Nucsoara de Sus
Tarlesti
Valea Plopului
Valea Screzii
Predeal
Sarari
Bobicesti
Poienile
Saratel
Tulburea
Tulburea Valeni
Vitioara de Sus
Zambroaia
Provita de Jos
Draganeasa
Piatra
Provita de Sus
Valea Bradului
Izvoru
Plaiu
Puchenii Mari
Puchenii Mici
Puchenii-Mosneni
Miroslavesti
Moara
Odaile
Pietrosani
Rafov
Antofiloaia
Buchilasi
Buda
Goga
Malaiesti
Moara Domneasca

Populatie
potential
deservita
anul 2018
218
161
3
755
681
551
640
400
469
18
330
359
147
64
31
669
146
1040
970
154
1099
137
228
487
1254
534
1410
1868
497
557
2313
301
118
140
984
432
742
788

Nr.
Crt.

DENUMIRE U. A.T.

Populatie
potential
deservita
anul 2018

82
83
84

SALCIA
SALCIILE
SCORTENI

1119
1859
5383

85
86

SECARIA
SANGERU

1188
5208

87

SIRNA

4716

88

SOIMARI

2891

89

SOTRILE

3181

90

STARCHIOJD

3602

91

STEFESTI

2042
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Localitati
Componente

Palanca
Sicrita
Salcia
Salciile
Scorteni
Bordenii Mari
Bordenii Mici
Mislea
Sarca
Secaria
Sangeru
Tisa
Butuci
Miresu Mare
Miresu Mic
Piatra Mica
Sirna
Bratesti
Coceana
Habud
Tariceni
Varnita
Soimari
Lopatnita
Magura
Sotrile
Lunca Mare
Plaiul Campinei
Plaiul Cornului
Seciuri
Vistieru
Starchiojd
Bradet
Gresia
Rotarea
Valea Anei
Zmeuret
Stefesti

Populatie
potential
deservita
anul 2018
1075
482
1119
1859
1298
1328
486
1825
446
1188
2373
673
224
1498
239
201
737
488
11
800
1841
839
1681
702
508
962
434
849
193
351
392
2898
83
1
191
375
54
708

Nr.
Crt.

DENUMIRE U. A.T.

Populatie
potential
deservita
anul 2018

92

SURANI

1582

93

TALEA

1026

94

TATARU

925

95

TEISANI

3407

96

TELEGA

5277

97

TINOSU

2335

98

TARGSORU VECHI

8712

99

TOMSANI

4263

100

VADU SAPAT

1604

101

VALEA CALUGAREASCA

10183
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Localitati
Componente

Scurtesti
Tarsoreni
Surani
Pacuri
Talea
Plaiu
Tataru
Podgoria
Silistea
Teisani
Bughea de Sus
Olteni
Stubeiu
Valea Stalpului
Telega
Bosilcesti
Bustenari
Doftana
Melicesti
Tontesti
Tinosu
Predesti
Pisculesti
Targsoru Vechi
Strejnicu
Stancesti
Zahanaua
Tomsani
Loloiasca
Magula
Satucu
Vadu Sapat
Ghinoaica
Ungureni
Valea Calugareasca
Radila
Schiau
Valea Larga

Populatie
potential
deservita
anul 2018
1206
128
1581
1
815
211
338
444
143
1583
63
617
488
656
3730
19
572
444
491
21
1086
628
621
2038
5837
627
210
734
1444
1953
132
720
132
752
2312
312
32
655

Nr.
Crt.

DENUMIRE U. A.T.

Populatie
potential
deservita
anul 2018

102

VALEA DOFTANEI

5889

103

VARBILAU

6350

104

VALCANESTI

3347

Localitati
Componente

Valea Mantei
Valea Nicovani
Valea Poienii
Valea Popii
Valea Ursoii
Varfurile
Arva
Coslegi
Darvari
Pantazi
Rachieri
Tesila
Traisteni
Varbilau
Cotofenesti
Livadea
Podu Ursului
Poiana Varbilau
Valcanesti
Carjari
Trestioara

Populatie
potential
deservita
anul 2018
319
637
312
873
384
106
511
670
549
1109
1402
3666
2223
3238
850
1014
30
1218
2325
614
408

6.3.2.2.1 Sisteme Zonale
SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA PRAHOVA
In judetul Prahova prin prezentul Master Plan se propune securizarea sursei de apa, din punct de
vedere al cantitatii si al calitatii, prin interconectarea si extinderea sistemelor zonale existente si
crearea unui sistem unic la nivel judetean.
In prezent, judetul Prahova este deservit de 4 Sisteme Zonale si anume:
-

Sistemul ZONAL DE ALIMENTARE CU APA „A” – Azuga - Busteni - Sinaia. Sursa de
apa pentru acest sistem este asigurata prin exploatarea apei de suprafata din paraul
Azuga si din paraul Valea Grecului. Apa captata din paraul Azuga este tratata in statia
de tratare Azuga, fiind utilizata pentru alimentarea cu apa a or aselor Azuga, Busteni si
Sinaia;

-

Sistemul ZONAL DE ALIMENTARE CU APA „B” – Paltinu - Campina - Ploiesti. Sursa
de apa pentru acest sistem este asigurata prin exploatarea apei de suprafata din
acumularea Paltinu (pe albia majora a raului Doftana). Apa tratata in statia de tratare de
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la Voila este utilizata pentru alimentarea cu apa a or aselor Breaza, Campina, Baicoi,
Moreni (jud. Dambovita), Ploiesti si a mai multor comune din aceasta zona;
-

Sistemul ZONAL DE ALIMENTARE CU APA „C” – Maneciu - Valeni - Ploiesti. Sursa de
apa pentru acest sistem este asigurata prin exploatarea apei de suprafata din
acumularile Maneciu (malul stang al raului Teleajen) si Valenii de Munte (malul drept al
raului Teleajen). Apa este tratata in statiile de tratare de la Maneciu si Valenii de Munte
si deserveste localitatile Maneciu, Drajna, Valenii de Munte, Gura Vitioarei (partial),
Magurele, Dumbravesti, Plopeni, Baicoi.

-

Sistemul ZONAL DE ALIMENTARE CU APA „D” – Baltesti - Urlati - Mizil. Sursa de apa
pentru acest sistem este asigurata prin exploatarea frontului de captare de la Baltesti.
Apa captata aici este de buna calitate si deserveste localitatile Gornet, Baltesti, Urlati
(partial), Mizil, Ceptura, Gornet-Cricov.

Prin prezentul Master Plan se propune interconectarea a trei sisteme zonale de alimentare cu apa,
extinderea lor prin subsisteme zonale si formarea unui sistem judetean de al imentare cu apa,
astfel incat sa poata fi asigurata alimentarea cu apa atat din punct de vedere cantitativ cat si
calitativ a majoritatii localitatilor din judet.
Sistemele zonale existente ce se interconecteaza sunt:
-

Sistemul Zonal „B”: Paltinu-Campina-Ploiesti;

-

Sistemul Zonal „C”: Maneciu-Valeni-Ploiesti;

-

Sistemul Zonal „D”: Baltesti-Urlati-Mizil.

Aceste trei sisteme zonale existente dispun de 4 surse de apa si anume:
-

sursa de suprafata acumularea Paltinu;

-

sursa de suprafata acumularea Maneciu;

-

sursa de suprafata acumularea Valenii de Munte;

-

sursa subterana prin campul de foraje Baltesti.

De asemenea cele 3 s isteme zonale existente dispun de un num ar de 3 s tatii de t ratare a apei
dupa cum urmeaza:
1. Statia de tratare Voila, situata in albia majora a raului Doftana, cu o capacitate
maxima de 3 mc/s care trateaza apa provenita din :
-

raul Doftana (prin barajul de priza Voila);

-

acumularea Paltinu;

-

rezerva de apa din barajul de acumulare de la Lunca Mare.

2. Statia de t ratare Valenii de Munte, situata pe m alul drept al raului Teleajen, cu o
capacitate maxima de 2 ,4 mc/s care trateaza apa provenita din lacul barajului de
priza Valeni.
3. Statia de tratare Maneciu, situata pe malul stang al raului Teleajen, cu o capacitate
maxima de 0,1 mc/s care trateaza apa provenita din lacul de acumulare Maneciu.
Prin prezentul Master Plan se propune infiintarea a 11 subsisteme zonale (SSZA1 ÷ SSZA11) prin
intermediul carora sa se asigure transportul apei potabile provenite din cele 4 s urse aferente
sistemelor zonale existente „B”, „C” si „D” catre localitatile care nu au deloc apa s au au apa de
calitate necorespunzatoare.
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6.3.2.2.1.1 Subsistemul zonal de alimentare cu apa Blejoi-Mizil (SSZA1)
Prin prezentul Master Plan se propune un sistem de alimentare cu apa care sa deserveasca toate
localitatile din subsistemul zonal Blejoi –Mizil.
Figura 6-1 SSZA 1

Din subsistemul de alimentare cu apa Blejoi-Mizil fac parte localitatile din tabelul urmator:
Nr. Crt.

Localitati deservite

1
2
3
4

Bucov
Chitorani
Valea Orlei
Valea Calugareasca

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Valea Larga
Valea Mantei
Valea Nicovani
Valea Poienii
Valea Popii
Valea Ursoii
Arva
Rachieri
Albesti - Paleologu
Albesti - Muru
Vadu Parului
Urlati
Arionestii Vechi
Arionestii Noi
Valea Mieilor
Loloiasca
Satucu
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Nr. Crt.

22
23
24
25
26

Localitati deservite

Conduratu
Satu Nou
Ciresanu
Mizil
Fefelei

Dintre localitatile deservite de ac est subsistem, doar o par te dispun in prezent de un s istem de
alimentare cu apa, printre care orasele Mizil si Urlati.
Prin intermediul subsistemului Zonal SSZA1 (Blejoi-Mizil), se propune realizarea unei aductiuni
care sa faca legatura dintre aductiunile existente aferente sistemelor zonale “B”, “C” si “D”.
Aceasta aductiune este alcatuita din doua tronsoane, astfel:
-

Tronsonul 1, Bucov - Valea Calugareasca - Urlati,in lungime de L=35 Km, Dn 600 mm
care face legatura dintre aductiunile existente Voila-Movila Vulpii si Baltesti-Urlati-Mizil;

-

Tronsonul 2, Urlati- Mizil,in lungime de L=6 Km, Dn 400 mm care face legatura dintre
Tronsonul 1(descris mai sus) si aductiunea existenta Baltesti-Urlati-Mizil.

Subsistemul Zonal Blejoi-Mizil-SSZA1, va asigura sursa de apa si pentru subsistemele SSZA2,
SSZA3, SSZA4, SSZA5, SSZA6 si se va dimensiona ca atare.
Populatia deservita si debitele necesare pentru dimensionarea aductiunilor propuse ce s-au luat in
calcul pentru SSZA1 sunt explicitate in tabelul de mai jos:
Nr.
Crt.

Zona deservita

Populatie
deservita

Debit de
dimensionare
aductiune
l/s

1

Bucov - Valea Calugareasca Urlati

25184

76.90

2

Urlati - Mizil

17245

51.49

3

SSZA 2 - Subsistemul zonal
de alimentare cu apa BobociValea Scheilor-Calugareni

7327

33.67

4

SSZA 3 - Subsistemul zonal
de alimentare cu apa Berceni Balta Doamnei - Gherghita

15392

93.46

5

SSZA 4 - Subsistemul zonal
de alimentare cu apa Tomsani
- Magula - Cioceni

3510

13.58

6

SSZA 5 - Subsistemul zonal
de alimentare cu apa Inotesti Ciorani

12164

43.61
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Nr.
Crt.
7

Zona deservita

Populatie
deservita

SSZA 6 - Subsistemul zonal
de alimentare cu apa Baba
Ana - Boldesti - Fulga Salciile
Total

Debit de
dimensionare
aductiune

8653

32.16

89475

344.87

6.3.2.2.1.2 Subsistemul zonal de alimentare cu apa Boboci-Valea Scheilor-Calugareni (SSZA2)
Prin prezentul Master Plan se propune un sistem de alimentare cu apa care sa deserveasca toate
localitatile din subsistemul Zonal Boboci-Valea Scheilor-Calugareni.
Figura 6-2 SSZA 2

Din subsistemul Zonal de alimentare cu apa Boboci-Valea Scheilor-Calugareni fac parte localitatile
din tabelul urmator:
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Nr. Crt.

Localitati
deservite

1

Fantanele

2

Ungureni

3

Vadu Sapat

4

Ghinoaica

5

Gura Vadului

6

Persunari

7
8
9
10
11

Tohani
Jugureni
Marginea
Padurii
Boboci
Valea Scheilor

12

Calugareni

Dintre localitatile deservite de acest subsistem, doar o mica parte dispune in prezent de un sistem
de alimentare cu apa.
Alimentarea cu apa a subsistemului Zonal SSZA2, se face prin realizarea unui bransament, in
lungime de L=4500m, Dn 100mm, la aductiunea existenta Baltesti-Urlati-Mizil-Jugureni.
Populatia deservita si debitele necesare pentru dimensionarea aductiunilor propuse ce s-au luat in
calcul pentru SSZA2 sunt explicitate in tabelul de mai jos:
Nr.
Crt.

Localitati deservite

Populatie
deservita

Debit de
dimensionare
aductiune
l/s

1

Fantanele

1865

6.64

2

Ungureni

752

3.25

3

Vadu Sapat

720

3.15

4

Ghinoaica

132

1.34

5

Gura Vadului

1169

4.53

6

Persunari

835

3.51

7
8
9

Tohani
Jugureni
Marginea Padurii

180
230
136

1.49
1.64
1.35

10

Boboci

86

1.14
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Nr.
Crt.

Localitati deservite

11

Valea Scheilor

12

Calugareni

Populatie
deservita

Total

Debit de
dimensionare
aductiune

171

1.46

1051

4.17

7327

33.67

6.3.2.2.1.3 Subsistemul zonal de al imentare cu apa Brazi – Puchenii Mari - Balta Doamnei Gherghita (SSZA3)
Prin prezentul Master Plan se propune un sistem de alimentare cu apa care sa deserveasca toate
localitatile din subsistemul zonal Brazi – Puchenii Mari - Balta Doamnei -Gherghita.
Figura 6-3 SSZA 3
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Din subsistemul de alimentare cu apa Brazi – Puchenii Mari - Balta Doamnei-Gherghita (SSZA3)
fac parte localitatile din tabelul urmator:

Nr. Crt.

Localitati deservite

Populatie

1

Bara

668

2

Lacu Turcului

373

3

Curcubeu

617

4

Balta Doamnei

876

5

Olarii Vechi

831

6

Olari

779

7

Fanari

441

8

Ungureni

752

9

Gherghita

848

10

Rafov

301

11

Buchilasi

140

12

Buda

984

13

Malaiesti

742

14

Potigrafu

1278

15

Gorgota

1080

16

Miroslavesti

1868

17

Puchenii Mosneni

1410

18

Odaile

557

19

Puchenii Mici

534

20

Moara

497

21

Pucheii Mari

1254

22

Pietrosani

2313

TOTAL

19143

Pagina 392

Prin realizarea subssistemului de alimentare cu apa SSZA3 se asigura sursa de apa pentru
localitati care nu dispun de alimentare cu apa in sistem centralizat, se interconecteaza sistemele
locale cu sistemele zonale de alimentare cu apa existente "Paltinu-Campina-Ploiesti" si "Maneciu Valeni - Ploiesti", sisteme care dispun de capacitati de tratare excedentare comparativ cu nivelul
actual de furnizare.
Subsistemul zonal de alimentare cu apa Brazii de Sus SSZA 3 - Puchenii Mari - Gorgota Balta Doamnei - Olari – Gherghita include realizarea urmatoarelor tronsoane:
Tronson 1

Brazii de Sus - Gorgota, Dn 400 mm

m

13 400

Tronson 2

Puchenii Mari - Rafov, Dn 200 mm

m

8 100

Tronson 3

Gorgota - Balta Doamnei, Dn 300 mm

m

7 400

Tronson 4

Balta Doamnei - Lacu Turcului (iesire), Dn 200
mm

m

6 000

Tronson 5

Lacu Turcului (iesire) - Olari, Dn 150

m

3 600

Tronson 6

Lacu Turcului (iesire) - Gherghita, Dn 150

m

4 500

6.3.2.2.1.4 Subsistemul zonal de alimentare cu apa Tomsani-Magula-Cioceni (SSZA4)
Prin prezentul Master Plan se propune un sistem de alimentare cu apa care sa deserveasca toate
localitatile din subsistemul zonal Tomsani-Magula-Cioceni.
Figura 6-4 SSZA 4
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Din subsistemul de al imentare cu apa B oboci-Valea Scheilor-Calugareni fac parte localitatile din
tabelul urmator:
Nr. Crt.

1
2
3

Localitati
deservite

Tomsani
Magula
Cioceni

Localitatile din acest subsistem zonal in prezent, nu sunt deservite de un s istem de alimentare cu
apa.
Alimentarea cu apa a subsistemului Zonal SSZA4, se face prin realizarea unui bransament
(Tomsani-Magula-Cioceni), in lungime de L= 6 800m, Dn 200mm, la aductiunea infiintata prin
subsistemul Zonal SSZA1 (Bucov-Valea Calugareasca-Mizil).
Populatia deservita si debitele necesare pentru dimensionarea aductiunilor propuse ce s-au luat in
calcul pentru SSZA4 sunt explicitate in tabelul de mai jos:
Nr.
Crt.

1
2
3

Localitati deservite

Populatie
deservita

Tomsani
Magula
Cioceni

734
1953
823
3510

Total

Debit de
dimensionare
aductiune
l/s
3.20
6.91
3.47
13.58

6.3.2.2.1.5 Subsistemul zonal de alimentare cu apa Inotesti-Ciorani (SSZA5)
Prin prezentul Master Plan se propune un sistem de alimentare cu apa care sa deserveasca toate
localitatile din subsistemul zonal Inotesti-Ciorani.
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Figura 6-5 SSZA 5

Din subsistemul de alimentare cu apa Inotesti-Ciorani fac parte localitatile din tabelul urmator:
Nr. Crt.

Localitati
deservite

1
2
3

Inotesti
Colceag
Valcelele

4

ParepaRusani
Baraitaru
Cioranii de
Sus
Cioranii de
Jos

5
6
7

Localitatile din acest subsistem zonal in prezent, nu sunt deservite de un s istem de alimentare cu
apa.
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Alimentarea cu apa a subsistemului Zonal SSZA5, se face prin realizarea unui bransament
(Inotesti-Ciorani), in lungime de L= 19 000m, Dn 300mm, la aductiunea infiintata prin subsistemul
Zonal SSZA1 (Bucov-Valea Calugareasca-Mizil).
Populatia deservita si debitele necesare pentru dimensionarea aductiunilor propuse ce s-au luat in
calcul pentru SSZA5 sunt explicitate in tabelul de mai jos:
Nr.
Crt.

Localitati deservite

Populatie
deservita

Debit de
dimensionare
aductiune

1
2
3

Inotesti
Colceag
Valcelele

1817
1454
592

l/s
6.50
5.40
2.76

4
5
6

Parepa-Rusani
Baraitaru
Cioranii de Sus

1014
865
2176

4.05
3.60
7.58

7

Cioranii de Jos
Total

4246
12164

13.72
43.61

6.3.2.2.1.6 Subsistemul zonal de alimentare cu apa Baba Ana-Boldesti-Fulga-Salciile (SSZA6)
Prin prezentul Master Plan se propune un sistem de alimentare cu apa care sa deserveasca toate
localitatile din subsistemul zonal Baba Ana-Boldesti-Fulga-Salciile.
Figura 6-6 SSZA 6
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Din subsistemul de alimentare cu apa Baba Ana-Boldesti-Fulga-Salciile fac parte localitatile din
tabelul urmator:
Nr. Crt.

1
2
3
4

Localitati
deservite

Baba Ana
Gradistea
Boldesti
Fulga de
Sus
Fulga de
Jos
Salciile

5
6

Localitatile din acest subsistem zonal in prezent, nu sunt deservite de un s istem de alimentare cu
apa.
Alimentarea cu apa a subsistemului Zonal SSZA6, se face prin realizarea unui bransament (Baba
Ana-Boldesti-Fulga-Salciile), in lungime totala de L= 29 000m, la aductiunea infiintata prin
subsistemul Zonal SSZA1 (Bucov-Valea Calugareasca-Mizil). Acest bransament este alcatuit din 2
ramuri, dupa cum urmeaza:
-

Ramificatie Mizil-Boldesti, Dn 200mm, L=14 000m;

-

Ramificatie Boldesti-Fulga, Dn 150mm, L=15 000m.

Populatia deservita si debitele necesare pentru dimensionarea aductiunilor propuse ce s-au luat in
calcul pentru SSZA6 sunt explicitate in tabelul de mai jos:
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6

Localitati deservite

Baba Ana
Gradistea
Boldesti
Fulga de Sus
Fulga de Jos
Salciile
Total

Populatie
deservita
1730
881
855
1792
1536
1859
8653

Debit de
dimensionare
aductiune
l/s
6.24
3.65
3.57
6.42
5.65
6.63
32.16

6.3.2.2.1.7 Subsistemul zonal de alimentare cu apa Manesti-Cocorastii Colt-Sirna (SSZA7)
Prin prezentul Master Plan se propune un sistem de alimentare cu apa care sa deserveasca toate
localitatile din subsistemul zonal Manesti-Cocorastii Colt-Sirna.
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Figura 6-7 SSZA 7

Din subsistemul de alimentare cu apa Manesti-Cocorastii Colt-Sirna fac parte localitatile din tabelul
urmator:
Nr. Crt.

Localitati
deservite

1
2

Zahanaua
Targsoru Vechi

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Stancesti
Piatra
Satu de Sus
Cocorastii Colt
Ghioldum
Persunari
Chesnoiu
Cocorastii Grind
Manesti
Coltu de Jos
Varnita
Sirna
Tariceni

Localitatile din acest subsistem zonal in prezent, nu sunt deservite de un s istem de alimentare cu
apa.
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Prin intermediul subsistemului Zonal SSZA7, se propune realizarea unui bransament, in lungime
totala L=21 Km, la aductiunea existenta Paltinu-Campina-Ploiesti. Acest bransament este alcatuit
din 2 ramuri, dupa cum urmeaza:
-

Ramura Stancesti-Cocorastii Corbi, in lungime L=12 000m, Dn 200mm;

-

Ramura Coceana-Manesti, in lungime L=9 000m, Dn 110mm.

Populatia deservita si debitele necesare pentru dimensionarea aductiunilor propuse ce s-au luat in
calcul pentru SSZA7 sunt explicitate in tabelul de mai jos:
Nr.
Crt.

Localitati deservite

Populatie
deservita

Debit de
dimensionare
aductiune

1
2

Zahanaua
Targsoru Vechi

210
2038

l/s
1.58
7.17

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Stancesti
Piatra
Satu de Sus
Cocorastii Colt
Ghioldum
Persunari
Chesnoiu
Cocorastii Grind
Manesti
Coltu de Jos
Varnita
Sirna
Tariceni
Total

627
173
170
517
192
438
187
753
1051
281
839
737
1841
10054

2.87
1.46
1.46
2.53
1.52
2.28
1.51
3.25
4.17
1.80
3.52
3.20
6.57
44.89

6.3.2.2.1.8 Subsistemul zonal de alimentare cu apa Poiana Campina-Provita de Jos (SSZA8)
Prin prezentul Master Plan se propune un sistem de alimentare cu apa care sa deserveasca toate
localitatile din subsistemul zonal Poiana Campina-Provita de Jos.
Figura 6-8 SSZA 8
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Din subsistemul de alimentare cu apa Poiana Campina-Provita de Jos fac parte localitatile din
tabelul urmator:
Nr.
Crt.

1
2
3

Localitati deservite

Poiana Campina
Provita de Jos
Provita de Sus

Localitatile din acest subsistem zonal in prezent, nu sunt deservite de un s istem de alimentare cu
apa.
Prin intermediul subsistemului Zonal SSZA8, se propune realizarea unui bransament (Poiana
Campina-Provita de Jos), in lungime totala L=4 Km, Dn 250mm, la aductiunea existenta BreazaBanesti-Ploiesti.
Populatia deservita si debitele necesare pentru dimensionarea aductiunilor propuse ce s-au luat in
calcul pentru SSZA8 sunt explicitate in tabelul de mai jos:
Nr.
Crt.

1
2
3

Localitati deservite

Populatie
deservita

Poiana Campina
Provita de Jos
Provita de Sus
Total

4535
2164
1951
8650
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Debit de
dimensionare
aductiune
l/s
15.80
8.15
7.45
31.40

6.3.2.2.1.9 Subsistemul zonal de alimentare cu apa Stefesti-Slanic (SSZA9)
Prin prezentul Master Plan se propune un sistem de alimentare cu apa care sa deserveasca cele
doua localitati din subsistemul zonal Stefesti-Slanic.
Figura 6-9 SSZA 9

Din subsistemul de alimentare cu apa Stefesti-Slanic fac parte localitatile Stefesti si Slanic.
Localitatile din acest subsistem zonal in prezent, nu sunt deservite de un s istem de alimentare cu
apa.
Prin intermediul subsistemului Zonal SSZA9, se propune realizarea unui bransament (StefestiSlanic), in lungime totala L=13,3 Km, Dn 200mm, la aductiunea existenta Stefesti-Alunis-Campina.
Populatia deservita si debitele necesare pentru dimensionarea aductiunilor propuse ce s-au luat in
calcul pentru SSZA9 sunt explicitate in tabelul de mai jos:
Nr.
Crt.

1
2

Localitati deservite

Populatie
deservita

Stefesti
Slanic

2042
5766
7808

Total
6.3.2.2.1.10

Debit de
dimensionare
aductiune
l/s
7.75
20.60
28.35

Subsistemul zonal de alimentare cu apa Sangeru-Lapos (SSZA10)

Prin prezentul Master Plan se propune un sistem de alimentare cu apa care sa deserveasca cele
doua localitati din subsistemul zonal Sangeru-Lapos.
Figura 6-10 SSZA 10
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Din subsistemul de alimentare cu apa Stefesti-Slanic fac parte localitatile Sangeru si Lapos.
Localitatile din acest subsistem zonal in prezent, nu sunt deservite de un s istem de alimentare cu
apa.
Prin intermediul subsistemului Zonal SSZA10, se propune realizarea unei aductiuni (SangeruLapos), in lungime totala L=20 Km, Dn 200mm, la aductiunea existenta Baltesti-Apostolache.
Populatia deservita si debitele necesare pentru dimensionarea aductiunilor propuse ce s-au luat in
calcul pentru SSZA10 sunt explicitate in tabelul de mai jos:
Nr.
Crt.

1
2

6.3.2.2.1.11

Zona deservita

Sangeru
Lapos
Total

Populatie
deservita

5007
1309
6316

Debit de
dimensionare
aductiune
l/s
16.86
4.96
21.82

Subsistemul zonal de alimentare cu apa Chiojdeanca-Salcia (SSZA11)

Prin prezentul Master Plan se propune un sistem de alimentare cu apa care sa deserveasca cele
doua localitati din subsistemul zonal Chiojdeanca-Salcia.
Figura 6-11 SSZA 11
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Din subsistemul de al imentare cu apa C hiojdeanca-Salcia fac parte localitatile Chiojdeanca si
Salcia.
Localitatile din acest subsistem zonal in prezent, nu sunt deservite de un s istem de alimentare cu
apa.
Prin intermediul subsistemului Zonal SSZA11, se propune realizarea unei aductiuni (ChiojdeancaSalcia), in lungime totala L=12 Km, Dn 200mm, la aductiunea existenta Baltesti-Apostolache.
Populatia deservita si debitele necesare pentru dimensionarea aductiunilor propuse ce s-au luat in
calcul pentru SSZA11 sunt explicitate in tabelul de mai jos:
Nr.
Crt.

1
2

Zona deservita

Populatie
deservita

Chiojdeanca
Salcia
Total

1651
1320
2971

Debit de
dimensionare
aductiune
l/s
6.00
4.99
10.99

6.3.2.2.2 Sisteme Locale
6.3.2.2.2.1 Municipiul Ploiesti
Municipiul Ploiesti dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
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Figura 6-12 UAT PLOIESTI

Municipiul Ploiesti este alimentat atat din sursa de s uprafata cat si din sursa subterana, avand
suficienta apa pentru a acoperi toate necesitatile orasului si conferind siguranta si securitate
sistemului.
6.3.2.2.2.2 Municipiul Campina
Municipiul Campina dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Figura 6-13 UAT CAMPINA
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Din cauza gradului avansat de uzura atat al uzinei de tratare apa de la Campina, cat si al retelei de
distributie a orasului, in cadrul Master Planului se propun urmatoarele:
-

Aductiune noua, Dn 400, L= 860m;
Reabilitare Gospodarie de Apa (Reabilitare statie de tratare Voila, Reabilitare statie de
pompare Doftana, Reabilitare Rezervor Muscel 2 500 mc);
Reabilitare retea distributie existenta L ≈ 90 000 m (reteaua de distributie din alte materiale
decat PEID);
Retea de distributie apa potabila inalta presiune L ≈ 12 000 m.

6.3.2.2.2.3 Orasul Azuga
Orasul Azuga dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Figura 6-14 UAT AZUGA

Principala problema pentru UAT Azuga este asigurarea securitatii si imbunatatirea sistemului de
alimentare cu apa prin lucrari de reabilitare si modernizare.
In cadrul prezentului Master Plan se propun urmatoarele:
-

Captare noua Valea Glodului;
Aductiune noua de la Captare noua Valea Glodului L ≈ 1 500 m;
Reabilitare captare Valea Grecului;
Reabilitare Aductiune captare Valea Grecului - Rezervoare Parc, L ≈ 1 500 m;
Reabilitare / extindere retea distributie L ≈ 3 000 m.

6.3.2.2.2.4 Orasul Baicoi
Orasul Baicoi dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa. Din UAT Baicoi mai fac parte
localitatile Dambu, Liliesti, Schela, Tintea si Tufeni.
Figura 6-15 UAT BAICOI
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Principala problema pentru UAT Baicoi este asigurarea securitatii si imbunatatirea sistemului de
alimentare cu apa prin lucrari de reabilitare si modernizare.
In cadrul prezentului Master Plan se propun urmatoarele:
- Un foraj nou suplimentar;
- Statie de clorinare noua;
- Reabilitare statie de clorinare existent;
- Rezervor nou V = 100 mc - 2 buc.;
- Rezervor nou suplimentar Livede V = 1 000 mc - 1 buc.;
- Reabilitare rezervor Tufeni V = 100 mc;
- Reabilitare rezervor Bobeica V = 1 000 mc;
- Statie hidrofor Codrii Cosminului noua - 1 buc.;
- Reabilitare retea distributie L ≈ 14 000 m ;
- Extindere retea distributie L = 1200 m.
6.3.2.2.2.5 Orasul Boldesti Scaeni
Orasul Boldesti Scaeni dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa. Din UAT Boldesti
Scaeni mai face parte si localitatea Seciu care nu dispune de un sistem de alimentare cu apa.
Figura 6-16 UAT BOLDESTI SCAIENI
In cadrul prezentului Master Plan se propun
urmatoarele:
- Reabilitare put forat - 1 buc.;
- Foraj nou (H = 100 m) complet
echipat, inclusiv cabina foraj
echipata;
- Aductiune L ≈ 7 500 m;
- Reabilitare statie de pompare
Lipanesti;
- Statie de tratare (dedurizare);
- Introducere Sistem SCADA;
- Reabilitare Rezervor V = 300 mc
Lipanesti;
- Reabilitare / extindere retea
distributie L ≈ 29 000 m.
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6.3.2.2.2.6 Orasul Breaza
UAT Breaza dispune in prezent de un sistem de alimentare cu
apa.
Din UAT Breaza fac parte localitatile: Breaza de Sus, Breaza de
Jos, Podu Vadului, Valea Tarsei, Gura Beliei, Nistoresti,
Frasinet, Podu Corbului, Surdesti, Irimesti.
In cadrul prezentului Master Plan se propun urmatoarele:
- Reabilitare Captare Sunatoarea;
- Rezervor nou V = 200 mc;
- Reabilitare retea distributie L ≈ 30 000 m.
Figura 6-17 UAT BREAZA

6.3.2.2.2.7 Orasul Busteni
UAT Busteni dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Busteni fac parte localitatile: Busteni si Poiana Tapului.
Figura 6-18 UAT BUSTENI

In cadrul prezentului Master Plan se propun urmatoarele:
- Statie hidrofor noua - 2 buc. (in cadrul Gospodariei de Apa);
- Reabilitare retea distributie L ≈ 18 000 m.
6.3.2.2.2.8 Orasul Comarnic
UAT Comarnic dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
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Din UAT Comarnic fac parte localitatile: Comarnic, Ghiosesti, Poiana, Posada si Podu Lung.
Figura 6-19 UAT COMARNIC

Principala problema pentru UAT Comarnic este asigurarea securitatii si imbunatatirea sistemului
de alimentare cu apa prin lucrari de reabilitare si modernizare.
In cadrul prezentului Master Plan se propun urmatoarele:
-

Rezervor nou V = 100 mc - 1 buc;
Reabilitare rezervor existent - 2 buc;
Reabilitare / extindere retea distributie L ≈ 17 000 m.

6.3.2.2.2.9 Orasul Mizil
UAT Mizil dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Mizil fac parte localitatile: Mizil si Fefelei.
UAT Mizil face parte din SUBSISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA - SSZA1 (BlejoiMizil), propus.
Figura 6-20 UAT MIZIL

In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Reabilitare retea distributie L ≈ 24 700 m.
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6.3.2.2.2.10

Orasul Plopeni

Orasul Plopeni dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Figura 6-21 UAT PLOPENI

In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Reabilitare / extindere retea distributie L ≈ 6 400 m.

6.3.2.2.2.11

Orasul Sinaia

Orasul Sinaia dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Figura 6-22 UAT SINAIA

Principala problema pentru Sinaia este asigurarea securitatii si imbunatatirea sistemului de
alimentare cu apa prin lucrari de reabilitare si modernizare.
In cadrul prezentului Master Plan se propun urmatoarele:
-

Reabilitare Captare Valea Dorului;

-

Aductiune apa bruta L ≈ 200 m;

-

Reabilitare Statie de Tratare Valea Dorului;

-

Reabilitare Statie de Tratare Oppler;
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-

Introducere Sistem SCADA;

-

Reabilitare Rezervor – 4 buc;

-

Reabilitare / extindere retea distributie L ≈ 58 000 m.

6.3.2.2.2.12

Orasul Slanic

UAT Slanic dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Slanic fac parte localitatile: Slanic, Grosani si Prajani.
UAT Slanic face parte din SUBSISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU AP A - SSZA9
(Stefesti-Slanic), propus.
Figura 6-23 UAT SLANIC

Principala problema pentru UAT Slanic este asigurarea securitatii si imbunatatirea sistemului de
alimentare cu apa prin lucrari de reabilitare si modernizare si extinderea sistemului actual pentru
conectarea intregii populatii.
In cadrul prezentului Master Plan se propun urmatoarele:
-

Reabilitare statie de Tratare Stefesti;
Reabilitare statie de Tratare Schiulesti;
Reabilitare rezervor 2 x 300 mc;
Reabilitare rezervor 1 x 500 mc;
Reabilitare rezervor 1 x 200 mc;
Reabilitare retea distributie L ≈ 7 600 m ;
Extindere retea distributie L ≈ 15 000 m.
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6.3.2.2.2.13

Orasul Urlati

UAT Urlati dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Urlati fac parte localitatile: Urlati, Orzoaia de Jos, Valea Pietrei, Maruntis, Valea
Nucetului, Arionestii Vechi, Valea Crangului, Valea Urloi, Arionestii Noi, Jercalai, Valea Seman,
Cherba, Orzoaia de Sus, Valea Mieilor, Valea Bobului, Schiau, Ulmi.
UAT Urlati face parte din SUBSISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA - SSZA1 (Blejoi Mizil), propus.
Figura 6-24 UAT URLATI

Principala problema pentru UAT Urlati este asigurarea securitatii si imbunatatirea sistemului de
alimentare cu apa prin lucrari de reabilitare si modernizare si extinderea sistemului actual pentru
conectarea intregii populatii.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Reabilitare retea distributie L ≈ 17 000 m.

6.3.2.2.2.14

Orasul Valenii de Munte

Orasul Valenii de Munte dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa. In prezent sistemul
este alimentat de catre uzina de tratare a apei Maneciu, printr-o aductiune ce se afla intr-o stare
avansata de uzura.
Principala problema pentru UAT Valenii de Munte este asigurarea securitatii si imbunatatirea
sistemului de alimentare cu apa prin lucrari de reabilitare si modernizare si extinderea sistemului
actual pentru conectarea intregii populatii.
Figura 6-25 UAT VALENII DE MUNTE
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In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Reabilitare aductiune apa bruta L ≈ 24 000 m;
Reabilitare rezervor existent - 2 buc.;
Reabilitare retea distributie L ≈ 15 000 m;
Extindere retea distributie L ≈ 10 000 m.

6.3.2.2.2.15

Comuna Adunati

UAT Adunati dispune in prezent de un sistem de
alimentare cu apa.
Din UAT Adunati fac parte localitatile: Adunati, Ocina de
Sus si Ocina de Jos.
Principala problema pentru UAT Adunati este asigurarea
securitatii si imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa
prin lucrari de reabilitare si modernizare si extinderea
sistemului actual pentru conectarea intregii populatii.

Figura 6-26 UAT ADUNATI
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In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Introducere sistem SCADA la rezervoare Adunati si SP Breaza;

-

Reabilitare statie clorinare la rez. Adunati - echipament nou (1 buc.);

-

Reabilitare / extindere retea distributie L ≈ 16 160 m.

6.3.2.2.2.16

Comuna Albesti Paleologu

UAT Albesti Paleologu dispune in prezent de un
sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Albesti Paleologu fac parte localitatile:
Albesti-Paleologu, Albesti-Muru, Cioceni si Vadu
Parului.
UAT Albesti Paleologu face parte din 3
SUBSISTEME ZONALE DE ALIMENTARE CU
APA propuse si anume: SSZA1 (Blejoi-Mizil) pt. localitatea Albesti Paleologu, SSZA3
(Berceni-Balta
Doamnei-Gherghita)
pt.
localitatile Albesti-Muru si Vadu Parului, SSZA4
(Tomsani-Magula-Cioceni) - pt. localitatea
Cioceni.

Figura 6-27 UAT ALBESTI-PALEOLOGU

In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Rezervor nou V = 250 mc - 1 buc.;
Rezervor nou V = 150 mc - 2 buc.;
Statii clorinare complet echipate - 2 buc.;
Statie de pompare noua - 2 buc.;
Reabilitare / extindere retea distributie L ≈ 30 500 m.

6.3.2.2.2.17

Comuna Alunis

UAT Alunis nu dispune in prezent de un sistem de
alimentare cu apa.
Din UAT Alunis fac parte localitatile: Alunis si
Ostrovu.
In comuna Alunis este in curs de ex ecutie
conducta de t ransport apa potabila din cadrul
sistemului zonal Brebu – Alunis – Varbilau Slanic, din care se vor alimenta toti consumatorii
din cele doua l ocalitati componente: Alunis si
Ostrovu.
Figura 6-28 UAT ALUNIS

Prin proiectul nr. 849/3782 Infiintare distributie alimentare cu apa in comuna Alunis - revizia 1 din
februarie 2013, faza SF, se prevede realizarea unei retele de distributie care sa fie racordata direct
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la conducta de transport din cadrul sistemului zonal, care traverseaza comuna. Au fost prevazute 6
puncte de racord, cu camine de vane cu reductor de presiune, de unde sunt alimentate cladirile din
comuna, prin retele de distributie distincte.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Aductiune apa bruta, L ≈ 1 000 m;

-

Statie de clorinare noua - 1 buc.;

-

Rezervor nou V = 200 mc - 1buc.;

-

Statie de pompare noua - 1 buc.;

-

Reabilitare / extindere retea distributie L ≈ 49 500 m.

Nu se vor permite bransamente direct la conducta de transport care traverseaza comuna Alunis, ci
doar la reteaua de distributie.

6.3.2.2.2.18

Comuna Apostolache

UAT Apostolache dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Apostolache fac parte localitatatile: Apostolache, Valea Cricovului, Buzota, Marlogea si
Udresti.
Figura 6-29 UAT APOSTOLACHE

Localitatea Marlogea, din UAT Apostolache face parte din SUBSISTEMUL ZONAL DE
ALIMENTARE CU APA SSZA10 (Sangeru - Lapos).
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Rezervor nou V = 100 mc – 1 buc.;
Reabilitare / extindere retea distributie L ≈ 8 800 m.

6.3.2.2.2.19

Comuna Aricestii Rahtivani

UAT Aricestii Rahtivani dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
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Din UAT Aricestii Rahtivani fac parte localitatatile: Aricestii Rahtivani, Buda, Nedelea, Stoenesti si
Targsoru-Nou.
Figura 6-30 UAT ARICESTII RAHTIVANII

Sistemul de alimentare cu apa al comunei acopera fiecare sat in proportie de 100%. Nu au fost
identificate investitii care necesita surse de finantare externe bugetului local.
6.3.2.2.2.20

Comuna Aricestii Zeletin

UAT Aricestii Zeletin dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Aricestii Zeletin fac parte localitatatile:Aricestii Zeletin si Albinari.
Figura 6-31 UAT ARICESTII ZELETIN
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Prin realizarea de c urand a c onectarii comunei la subsistemul zonal Predeal Sarari – Aricestii
Zeletin – Carbunesti – Surani – Soimari se asigura apa potabila de calitate din sistemul Teleajen.
Intrucat reteaua de di stributie este realizata recent si acopera in proportie de ap roape 100 %
zonele construite din cele doua l ocalitati componente ale comunei, nu se prevad investitii
suplimentare pentru acest sistem de alimentare cu apa.
Volumul de inmagazinare pentru intreaga comuna este estimat la aprox. 200 mc si este asigurat in
rezervorul existent.

6.3.2.2.2.21

Comuna Baba Ana

UAT Baba Ana dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Baba Ana fac parte localitatatile: Baba Ana, Conduratu, Satu Nou si Ciresanu.
UAT Baba Ana face parte din 2 subsisteme zonale de alimentare cu apa propuse si anume:
SSZA1 (Blejoi-Mizil)-pt. localitatile Conduratu, Cireseanu, Satu Nou si SSZA6 (Baba AnaBoldesti-Fulga-Salciile)-pt. localitatea Baba Ana.

Figura 6-32 UAT BABA ANA

In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Reabilitare / extindere retea distributie L ≈ 5 050 m.

6.3.2.2.2.22

Comuna Balta Doamnei

UAT Balta Doamnei nu dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
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Din UAT Balta Doamnei fac parte localitatatile: Balta Doamnei, Bara, Curcubeu si Lacu Turcului.
UAT Balta Doamnei face parte din subsistemul zonal de alimentare cu apa propus SSZA3
(Berceni-Balta Doamnei-Gherghita).

Figura 6-33 UAT BALTA DOAMNEI

In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Aductiune apa bruta L ≈ 1 000 m;
Statie de clorinare noua – 1 buc.;
Rezervoare noi 2 x 200 mc;
Statie de pompare noua – 1 buc.;
Reabilitare / extindere retea distributie L
≈ 34 000 m.

6.3.2.2.2.23

Comuna Baltesti

UAT Baltesti dispune in prezent de un s istem de alimentare cu
apa.
Din UAT Baltesti fac parte localitatatile:Baltesti, Izesti, Podenii
Vechi.
Principala problema pentru UAT Baltesti este asigurarea
securitatii si imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa prin
lucrari de r eabilitare si modernizare si extinderea sistemului
actual pentru conectarea intregii populatii.
Figura 6-34 UAT BALTESTI
In cadrul prezentului Master Plan se propun urmatoarele
investitii:
-

Foraj nou complet echipat, inclusiv cabina foraj echipata – 4 buc;
Reabilitare conducta de transport Dn 400 L ≈ 5 700 m;
Reabilitare rezervor 1 x 100 mc;
Reabilitare rezervor 1 x 200 mc;
Rezervor nou 1 x 100 mc;
Reabilitare / extindere retea distributie L ≈ 26 500 m.
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6.3.2.2.2.24

Comuna Banesti

UAT Banesti dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Banesti fac parte localitatile: Banesti si Urleta.

Figura 6-35 UAT BANESTI

Principala problema pentru UAT Banesti este asigurarea securitatii si imbunatatirea sistemului de
alimentare cu apa prin lucrari de reabilitare si modernizare si extinderea sistemului actual pentru
conectarea intregii populatii.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Foraj nou (H = 250 m) complet echipat, inclusiv cabina foraj echipata – 1 buc;
Aductiune noua L ≈ 700 m;
Reabilitare statie pompare in Banesti;
Reabilitare statie de clorinare in Banesti;
Extindere statie de pompare Urleta;
Rezervor nou V = 300 mc – 1 buc;
Reabilitare / extindere retea distributie L ≈ 12 400 m.

6.3.2.2.2.25

Comuna Barcanesti

UAT Barcanesti dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Barcanesti fac parte localitatile: Barcanesti, Ghighiu, Puscasi, Romanesti si Tatarani.
Figura 6-36 UAT BARCANESTI
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Sistemul de alimentare cu apa al comunei acopera fiecare sat in proportie de 100%. Nu au fost
identificate investitii care necesita surse de finantare externe bugetului local.
6.3.2.2.2.26

Comuna Batrani

UAT Batrani dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Batrani fac parte localitatile: Batrani si Poiana Mare.
Figura 6-37 UAT BATRANI

Principala problema pentru UAT Batrani este asigurarea securitatii si imbunatatirea sistemului de
alimentare cu apa prin lucrari de reabilitare si modernizare si extinderea sistemului actual pentru
conectarea intregii populatii.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
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-

Statie de clorinare noua;
Reabilitare / extindere retea distributie L ≈ 12 000 m.

6.3.2.2.2.27

Comuna Berceni

UAT Berceni dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Berceni fac parte localitatile: Berceni, Cartierul Dambu, Catunu, Corlatesti si Moara Noua.
UAT Berceni face parte din subsistemul zonal de alimentare cu apa propus SSZA3 (BerceniBalta Doamnei-Gherghita).
Figura 6-38 UAT BERCENI

In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Modernizare statii de clorare existente – 2 buc.;

-

Rezervor nou V = 200 mc – 2 buc.;

-

Statie de pompare noua – 1 buc.

6.3.2.2.2.28

Comuna Bertea

UAT Bertea dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Bertea fac parte localitatile: Bertea si Lutu Rosu.
UAT Bertea face parte din subsistemul zonal de alimentare cu apa propus SSZA9 (StefestiSlanic).
Figura 6-39 UAT BERTEA
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In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Rezervor nou suplimentar (in cadrul gospodariei de apa existente) V = 100 mc – 1 buc.

6.3.2.2.2.29

Comuna Blejoi

UAT Blejoi dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Blejoi fac parte localitatile: Blejoi, Ploiestiori, Tantareni.
Figura 6-40 UAT BLEJOI

Sistemul de alimentare cu apa al comunei acopera fiecare sat in proportie de 100%. Nu au fost
identificate investitii care necesita surse de finantare externe bugetului local.
6.3.2.2.2.30

Comuna Boldesti Gradistea

UAT Boldesti Gradistea dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Boldesti Gradistea fac parte localitatile: Boldesti si Gradistea.
UAT Boldesti Gradistea face parte din subsistemul zonal de al imentare cu apa pr opus
SSZA6 (Baba Ana-Boldesti-Fulga-Salciile).
Figura 6-41 UAT BOLDESTI GRADISTEA
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In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Statie de clorinare noua;
Modernizare statii de pompare existente - 2 buc;
Reabilitare / extindere retea distributie L ≈ 8 800 m.

6.3.2.2.2.31

Comuna Brazi

UAT Brazi dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Brazi fac parte satele: Brazii de Sus, Popesti, Stejaru, Batesti, Brazii de Jos, Negoiesti.
Figura 6-42 UAT BRAZI

Sistemul de alimentare cu apa al comunei acopera fiecare sat in proportie de 100%. Nu au fost
identificate investitii care necesita surse de finantare externe bugetului local.
6.3.2.2.2.32

Comuna Brebu

UAT Brebu dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Brebu fac parte satele: Brebu Manastirei, Brebu Megiesesc, Pietriceaua, Podu Cheii.
Figura 6-43 UAT BREBU
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Dintre satele apartinatoare comunei Brebu au sistem de al imentare cu apa B rebu Manastirei si
Brebu Megiesesc.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Aductiune apa bruta L ≈ 2 000 m;
Statie de clorinare noua – 1 buc.;
Rezervor nou V = 300 mc – 1 buc.;
Statie de pompare noua – 1 buc.;
Extindere retea distributie L ≈ 5 000 m.

6.3.2.2.2.33

Comuna Bucov

UAT Bucov dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Bucov fac parte localitatile: Bucov, Bighilin, Chitorani, Pleasa, Valea Orlei.
UAT Bucov este inclus partial in subsistemul zonal de al imentare cu apa pr opus SSZA1
(Blejoi-Mizil)-pt. localitatile Bucov, Valea Orlei, Chitorani.
Figura 6-44 UAT BUCOV
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In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Rezervor nou V = 300 mc – 2 buc.

-

Statii de clorare noi – 2 buc.

-

Reabilitare / extindere retea distributie L ≈ 36 000 m.

6.3.2.2.2.34

Comuna Calugareni

UAT Calugareni dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Calugareni fac parte localitatile: Calugareni, Valea Scheilor.
UAT Calugareni face parte din subsistemul zonal de alimentare cu apa propus SSZA2
(Boboci-Valea Scheilor-Calugareni).
Figura 6-45 UAT CALUGARENI

Sistemul de alimentare cu apa al comunei acopera fiecare sat in proportie de 100%. Nu au fost
identificate investitii care necesita surse de finantare externe bugetului local.
6.3.2.2.2.35

Comuna Carbunesti

UAT Carbunesti dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Carbunesti fac parte localitatile: Carbunesti, Gogeasca.
Figura 6-46 UAT CARBUNESTI
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Sistemul de alimentare cu apa al comunei acopera fiecare sat in proportie de 100%. Nu au fost
identificate investitii care necesita surse de finantare externe bugetului local.
6.3.2.2.2.36

Comuna Ceptura

UAT Ceptura dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Ceptura fac parte satele: Ceptura de Jos, Ceptura de Sus, Malu Rosu, Rotari, Soimesti.
Figura 6-47 UAT CEPTURA

Prin realizarea conductei de transport a apei intre localitatile Ceptura de Sus si Ceptura de Jos se
rezolva practic problemele de as igurare a cantitatilor de apa ne cesare si in special problema
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calitatii apei potabile pentru localitatea Ceptura de Jos. Punerea in functiune a acestei conducte
este o prioritate.
Pentru nivelul actual de dez voltare al comunei nu s unt necesare investitii noi pentru sistemul
centralizat de alimentare cu apa potabila.
6.3.2.2.2.37

Comuna Cerasu

UAT Cerasu dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Cerasu fac parte satele: Cerasu, Valea Bradetului, Valea Lespezii, Valea Tocii, Slon,
Valea Borului.
Figura 6-48 UAT CERASU

Principala problema pentru UAT Cerasu o constituie extinderea sistemului actual de alimentare cu
apa pentru conectarea intregii populatii.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Extindere retea distributie L ≈ 25 000 m (necesar pentru acoperirea sistemului de
alimentare cu apa a celor 6 sate componente in proportie de 100%).

6.3.2.2.2.38

Comuna Chiojdeanca

UAT Chiojdeanca dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Chiojdeanca fac parte satele: Chiojdeanca, Nucet, Trenu.
UAT Chiojdeanca face parte din subsistemul zonal de al imentare cu apa pr opus SSZA11
(Chiojdeanca-Salcia).
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Figura 6-49 UAT CHIOJDEANCA

Sistemul de alimentare cu apa al comunei acopera fiecare sat in proportie de 100%. Nu au fost
identificate investitii care necesita surse de finantare externe bugetului local.
6.3.2.2.2.39

Comuna Ciorani

UAT Ciorani dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Ciorani fac parte satele: Cioranii de Sus, Cioranii de Jos.
UAT Ciorani face parte din subsistemul zonal de alimentare cu apa propus SSZA5 (InotestiCiorani).
Figura 6-50 UAT CIORANI

In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Extindere statie de pompare (dublare capacitate) – 1 buc.;
Rezervor nou suplimentar cu capacitatea V = 300 mc – 1 buc.;
Reabilitare / extindere retea distributie L ≈ 16 500 m.
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6.3.2.2.2.40

Comuna Cocorastii Mislii

UAT Cocorastii Mislii dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Cocorastii Mislii fac parte satele: Cocorastii Mislii, Goruna, Tiparesti.
Figura 6-51 UAT COCORASTII MISLII

In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Reabilitare / extindere retea distributie L ≈ 1 500 m.

6.3.2.2.2.41

Comuna Cocorastii Colt

UAT Cocorastii Colt dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Cocorastii Colt fac parte satele: Cocorastii Colt, Chesnoiu, Cocorastii Grind, Coltu de Jos,
Ghioldum, Persunari, Piatra, Satu de Sus.
UAT Cocorastii Colt face parte din subsistemul zonal de alimentare cu apa propus SSZA7
(Manesti-Cocorastii Colt-Sirna).
Figura 6-52 UAT COCORASTII COLT

In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Rezervor nou suplimentar V = 150 mc – 1 buc.;
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-

Reabilitare / extindere retea distributie L ≈ 5 000 m.

6.3.2.2.2.42

Comuna Colceag

UAT Colceag dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Colceag fac parte satele: Colceag, Inotesti, Parepa-Rusani, Valcelele.
UAT Colceag face parte din 2 subsisteme zonale de alimentare cu apa propuse si anume:
SSZA1 (Blejoi-Mizil)-pt. localitatea Inotesti si SSZA5 (Inotesti-Ciorani)-pt. localitatile
Colceag, Parepa-Rusani, Valcelele.
Figura 6-53 UAT COLCEAG

Dintre satele apartinatoare UAT Colceag, au sistem de alimentare cu apa doar satele Colceag si
Inotesti.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Rezervor nou cu capacitatea V = 200 mc – 1 buc.;

-

Statie de clorinare noua – 1 buc.;

-

Statie de pompare noua – 1 buc.;

-

Extindere retea distributie L ≈ 44 400 m (din care 11 600 m la Inotesti, 10 700m la Colceag,
16 100 m la Parepa-Rusani, 6 000m la Valcele).

6.3.2.2.2.43

Comuna Cornu

UAT Cornu dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Cornu fac parte satele: Cornu de Sus, Valea Oprii, Cornu de Jos.
Figura 6-54 UAT CORNU
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Principala problema pentru UAT Cornu este asigurarea securitatii sistemului de alimentare cu apa
si imbunatatirea acestuia prin lucrari de reabilitare si modernizare. Consumatorii casnici, publici si
industriali din comuna Cornu vor beneficia in continuare de alimentare cu apa din sursa Paltinu, cu
tratare in cadrul statiei de la Voila.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Rezervor nou cu capacitatea V = 200 mc – 1 buc.;

-

Extindere retea distributie L ≈ 2 000 m;

-

Reabilitare retea distributie L ≈ 7 000 m;

6.3.2.2.2.44

Comuna Cosminele

UAT Cosminele dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Cosminele fac parte satele: Cosmina de J os, Cosmina de Sus, Draghicesti, Poiana
Trestiei.
Figura 6-55 UAT COSMINELE
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Prin prezentul Master Plan se urmareste asigurarea unei bune functionari a sistemului centralizat
de alimentare cu apa si acoperirea comunei in proportie de 100 %.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Extindere retea distributie L ≈ 6 800 m.

6.3.2.2.2.45

Comuna Draganesti

UAT Draganesti dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Draganesti fac parte satele: Draganesti, Baraitaru, Belciug, Cornu de Jos, Hatcarau, Meri,
Tufani.
Figura 6-56 UAT DRAGANESTI

Dintre cele 7 l ocalitati ale UAT Draganesti, doar satele Draganesti si Baraitaru au s istem de
alimentare cu apa.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Extindere retea distributie L ≈ 25 000 m.

6.3.2.2.2.46

Comuna Drajna

UAT Drajna dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Drajna fac parte satele: Drajna de Sus, Ciocrac, Drajna de Jos, Faget, Ogretin, Piatra,
Pitigoi, Plai, Podurile, Poiana Mierlei, Catunu.
Figura 6-57 UAT DRAJNA
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Sistemul de alimentare cu apa al comunei acopera fiecare sat in proportie de peste 90%. Nu au
fost identificate investitii care necesita surse de finantare externe bugetului local.
6.3.2.2.2.47

Comuna Dumbrava

UAT Dumbrava dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Dumbrava fac parte satele: Dumbrava, Ciupelnita, Cornu de S us, Trestienii de J os,
Trestienii de Sus, Zanoaga.
Figura 6-58 UAT DUMBRAVA

Principala problema pentru UAT Dumbrava o constituie extinderea sistemului actual de alimentare
cu apa pentru conectarea intregii populatii.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Extindere retea distributie L ≈ 2 500 m.
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6.3.2.2.2.48

Comuna Dumbravesti

UAT Dumbravesti dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Dumbravesti fac parte satele: Dumbravesti, Gavanel, Malaiestii de Jos, Malaiestii de Sus,
Plopeni, Sfarleanca.
Figura 6-59 UAT DUMBRAVESTI

Prin prezentul Master Plan se urmareste asigurarea unei bune functionari a sistemului centralizat
de alimentare cu apa si acoperirea comunei in proportie de 100 %.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Aductiune apa bruta L ≈ 1500 m;

-

Rezervor nou V = 300 mc – 1 buc;

-

Statie de repompare pe retea (hidrofor) – 1 buc;

-

Extindere retea distributie L ≈ 500 m.

6.3.2.2.2.49

Comuna Filipestii de Padure

UAT Filipestii de Padure dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Filipestii de Padure fac parte satele: Filipestii de Padure, Ditesti, Minieri, Silistea Dealului.
Figura 6-60 UAT FILIPESTII DE PADURE

Pagina 433

Prin prezentul Master Plan se urmareste asigurarea unei bune functionari a sistemului centralizat
de alimentare cu apa si acoperirea comunei in proportie de 100 %.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Reabilitare rezervoare V- 500 mc – 2 buc;
Reabilitare statie clorinare – 1 buc.
Reabilitare consducta aductiune – L = 8000 m
Extindere retea de distributie L = 8000 m
Reabilitare retea distributie L ≈ 35 000 m.

6.3.2.2.2.50

Comuna Filipestii de Targ

UAT Filipestii de Targ dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Filipestii de Targ fac parte satele: Filipestii de Targ, Bratasanca, Ezeni, Marginenii de Jos,
Ungureni.
Figura 6-61 UAT FILIPESTII DE TARG
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Prin prezentul Master Plan se urmareste asigurarea unei bune functionari a sistemului centralizat
de alimentare cu apa si acoperirea comunei in proportie de 100 %.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Foraj nou complet echipat, inclusiv cabina foraj echipata – 3 buc.;

-

Aductiune apa bruta L ≈ 2000 m;

-

Statie de clorinare noua – 1 buc.;

-

Statie de pompare noua – 1 buc.;

-

Rezervor nou V = 500 mc – 2 buc;

-

Extindere retea distributie L ≈ 15 300 m;
Reabilitare retea distributie L ≈ 20 000 m.

6.3.2.2.2.51

Comuna Fantanele

UAT Fantanele dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Fantanele fac parte satele: Fantanele, Bozieni.
UAT Fantanele face parte partial din subsistemul zonal de alimentare cu apa propus SSZA2
(Boboci-Valea Scheilor-Calugareni)-pt. localitatea Fantanele.
Figura 6-62 UAT FANTANELE

Prin prezentul Master Plan se urmareste asigurarea unei bune functionari a sistemului centralizat
de alimentare cu apa si acoperirea comunei in proportie de 100 %.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Extindere retea distributie L ≈ 1 730 m.

6.3.2.2.2.52

Comuna Floresti

UAT Floresti dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Floresti fac parte satele: Floresti, Calinesti, Cap Rosu, Catina, Novacesti.
Figura 6-63 UAT FLORESTI
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Prin prezentul Master Plan se urmareste asigurarea unei bune functionari a sistemului centralizat
de alimentare cu apa si acoperirea comunei in proportie de 100 %.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Statii de Clorinare noi - 2 buc.;
Reabilitare / extindere retea distributie L ≈ 16 100 m.

6.3.2.2.2.53

Comuna Fulga

UAT Fulga dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Fulga fac parte satele: Fulga de Sus, Fulga de Jos.
UAT Fulga f ace parte din subsistemul zonal de al imentare cu apa propus SSZA6 (Baba
Ana-Boldesti-Fulga-Salciile).
Figura 6-64 UAT FULGA

Prin prezentul Master Plan se urmareste asigurarea unei bune functionari a sistemului centralizat
de alimentare cu apa si acoperirea comunei in proportie de 100 %.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Reabilitare Statie de Clorinare – 1 buc.;
Reabilitare rezervor cu capacitatea V = 300 mc – 1 buc.;
Rezervor nou cu capacitatea V = 100 mc – 1 buc.

6.3.2.2.2.54

Comuna Gherghita

UAT Gherghita nu dispune in prezent de un s istem de alimentare cu apa, populatia utilizand apa
din fantanile individuale.
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Din UAT Gherghita fac parte satele: Gherghita, Independenta, Malamuc, Ungureni.
UAT Gherghita face parte din subsistemul zonal de alimentare cu apa propus SSZA3 (BraziBalta Doamnei-Gherghita).
Figura 6-65 UAT GHERGHITA

Situata intr-o zona cu probleme de calitate a apei subterane de mica si medie adancime, comuna
Gherghita necesita introducerea unui sistem centralizat de alimentare cu apa potabila.
Solutia propusa pentru sursa de apa o c onstituie extinderea sistemului zonal Paltinu – Movila
Vulpii – Ploiesti prin realizarea sub-sistemului zonal de alimentare cu apa SSZA 3 din localitatea
Brazi.
Prin prezentul Master Plan se propune:
-

Statie de clorinare noua – 1 buc.;
Rezervor nou in Gherghita V = 300 mc -1 buc.;

-

Statie de pompare noua – 1 buc.;

-

Reabilitare / extindere retea distributie L ≈ 17 000 m.

6.3.2.2.2.55

Comuna Gorgota

UAT Gorgota dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Gorgota fac parte satele: Gorgota, Crivina, Fanari, Poenarii Apostoli, Potigrafu.Din cele 6
sate apartinatoare comunei Gorgota au sistem de alimentare cu apa satele Gorgota si Potigrafu.
Figura 6-66 UAT GORGOTA
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Prin prezentul Master Plan se urmareste asigurarea unei bune functionari a sistemului centralizat
de alimentare cu apa si acoperirea comunei in proportie de 100 %.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Foraj nou complet echipat, inclusiv cabina foraj echipata – 1 buc;

-

Aductiune apa bruta L = 200 m;

-

Rezervor nou cu capacitatea V = 300 mc – 1 buc.;

-

Reabilitare / extindere retea distributie L ≈ 10 000 m.

6.3.2.2.2.56

Comuna Gornet

UAT Gornet dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Gornet fac parte satele: Gornet, Nucet, Bogdanesti, Cuib.
Figura 6-67 UAT GORNET

Prin prezentul Master Plan se urmareste asigurarea unei bune functionari a sistemului centralizat
de alimentare cu apa si acoperirea comunei in proportie de 100 %.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
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-

Reabilitare conducta de transport apa L ≈ 5 000 m;
Inlocuire pompe cu 1+1 pompe Q=36 mc/h - 2 buc;
Rezervor nou V = 100 mc – 1 buc;
Reabilitare / extindere retea distributie L ≈ 7 600 m.

6.3.2.2.2.57

Comuna Gornet Cricov

UAT Gornet Cricov dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Gornet Cricov fac parte satele: Gornet Cricov, Coserele, Dobrota, Priseaca, Tarculesti,
Valea Seaca.
Figura 6-68 UAT GORNET-CRICOV

Din analiza consumatorilor la nivel actual si de perspectiva nu sunt necesare investitii de majorare
a capacitatii de inmagazinare.
Debitul necesar va fi asigurat in continuare din sistemul zonal Baltesti – Urlati – Mizil, care se
bazeaza pe exploatarea apei subterane din frontul de captare de la Baltesti.
In vederea asigurarii unei distributii corespunzatoare a apei la consumatori, in principal din motive
de subdimensionare, prin prezentul Master Plan se propune:
-

Extindere retea distributie L ≈ 2 500 m.

6.3.2.2.2.58

Comuna Gura Vadului

UAT Gura Vadului dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Gura Vadului fac parte satele: Gura Vadului, Persunari, Tohani.
Din analiza consumatorilor la nivel actual si de perspectiva sunt necesare investitii de majorare a
capacitatii de inmagazinare.
UAT Gura Vadului f ace parte din subsistemul zonal de a limentare cu apa pr opus SSZA2
(Boboci-Valea Scheilor-Calugareni).
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Figura 6-69 UAT GURA VADULUI

In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Statie de Clorinare noua – 1 buc.;
Reabilitare Statie de Clorinare – 1 buc.;
Reabilitare rezervor 2 x 100 mc;
Rezervor nou 1 x 100 mc;
Rezervor nou 1 x 200 mc;
Extindere retea distributie L ≈ 4 100 m;
Sistem SCADA.

6.3.2.2.2.59

Comuna Gura Vitioarei

UAT Gura Vitrioarei dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Gura Vitrioarei fac parte satele: Gura Vitrioarei, Bughea de Jos, Fagetu, Fundeni, Poiana
Copaceni.
Prin prezentul Master Plan se urmareste asigurarea unei bune functionari a sistemului centralizat
de alimentare cu apa si acoperirea comunei in proportie de 100 %.
Figura 6-70 UAT GURA VITIOAREI
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In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Aductiune apa bruta L ≈ 1 000 m;
Statie de clorinare noua – 1 buc.;
Rezervor nou V = 250 mc – 1 buc.;
Modernizare statie de pompare – 1 buc.;
Extindere retea distributie L ≈ 12 000 m.

6.3.2.2.2.60

Comuna Iordacheanu

UAT Iordacheanu dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa. Comuna Iordacheanu are
ca sursa de apa sistemul zonal Maneciu – Valeni – Movila Vulpii.
Din UAT Iordacheanu fac parte satele: Iordacheanu, Plavia, Straosti, Valea Cucului, Varbila,
Mocesti.
Figura 6-71 UAT IORDACHEANU

In cadrul prezentului Master Plan se propune:
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-

Statie de pompare noua;
Reabilitare / extindere retea distributie L ≈ 10 000 m.

6.3.2.2.2.61

Comuna Izvoarele

UAT Izvoarele dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Izvoarele fac parte satele: Izvoarele, Cernesti, Chiritesti, Homoraciu, Malu Vanat,
Schiulesti.
Figura 6-72 UAT IZVOARELE

Prin prezentul Master Plan se urmareste asigurarea unei bune functionari a sistemului centralizat
de alimentare cu apa si acoperirea comunei in proportie de 100 %.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Rezervor nou 1 x 300 mc;
Extindere retea distributie L ≈ 5 000 m.

6.3.2.2.2.62

Comuna Jugureni

UAT Jugureni dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Jugureni fac parte satele: Jugureni, Boboci, Marginea Padurii, Valea Unghiului.
Figura 6-73 UAT JUGURENI
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Prin prezentul Master Plan se urmareste asigurarea unei bune functionari a sistemului centralizat
de alimentare cu apa si acoperirea comunei in proportie de 100 %.
UAT Jugureni face parte din 2 subsisteme zonale de alimentare cu apa propuse si anume:
SSZA2 (Boboci-Valea Scheilor-Calugareni)-pt. localitatile Jugureni, Boboci, Marginea
Padurii si SSZA10 (Sangeru-Lapos)-pt. localitatea Valea Unghiului.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Statie de Clorinare noua – 1 buc.;
Rezervor nou cu capacitatea de V = 100 mc – 1 buc.;
Statie de pompare noua – 1 buc.;
Reabilitare / extindere retea distributie L ≈ 10 700 m.

6.3.2.2.2.63

Comuna Lapos

UAT Lapos nu dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa. Locuitorii comunei Lapos
consuma apa din fantani publice si individuale.
Din UAT Lapos fac parte satele: Lapos, Glod, Laposel, Pietricica.
UAT Lapos f ace parte din subsistemul zonal de al imentare cu apa pr opus SSZA10
(Sangeru-Lapos)-pt. localitatea Valea Unghiului.
Figura 6-74 UAT LAPOS
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Lipsa unei surse de a pa de c alitate corespunzatoare in zona comunei Lapos, a c ondus la
propunerea unei solutii de as igurare a nec esarului de apa pr in preluarea unui debit din comuna
Sangeru, care are ca sursa sistemul zonal Baltesti – Urlati – Mizil, interconectat cu sistemul local
Chiojdeanca – Apostolache.
Prin prezentul Master Plan se urmareste realizarea unui sistem de alimentare cu apa pentru
intreaga populatie a UAT Lapos.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Statie de clorinare noua – 1 buc.;
Rezervor nou 1 x 200 mc;
Statie de pompare noua;
Extindere retea distributie L ≈ 20 000 m.

6.3.2.2.2.64

Comuna Lipanesti

UAT Lipanesti dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Lipanesti fac parte satele: Lipanesti, Satu Nou, Sipotu, Zamfira.

Figura 6-75 UAT LIPANESTI

Prin prezentul Master Plan se urmareste asigurarea unei bune functionari a sistemului centralizat
de alimentare cu apa si acoperirea comunei in proportie de 100 %.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Rezervor nou 1 x 500 mc;
Aductiune apa bruta, L ≈ 3 000 m;
Reabilitare / extindere retea distributie L ≈ 21 500 m.

6.3.2.2.2.65

Comuna Magurele

UAT Magurele dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Magurele fac parte satele: Magurele, Coada Malului, Iazu.
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Figura 6-76 UAT MAGURELE

In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Aductiune apa bruta, L = 1 150 m.

6.3.2.2.2.66

Comuna Magureni

UAT Magureni dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Magureni fac parte satele: Magureni, Cocorastii Caplii, Lunca Prahovei.
Figura 6-77 UAT MAGURENI

In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Foraj nou, complet echipat, inclusiv cabina foraj echipata – 1 buc.;
Rezervor nou 1 x 500 mc;
Reabilitare / extindere retea distributie L ≈ 20 000 m.

6.3.2.2.2.67

Comuna Maneciu

UAT Maneciu dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Maneciu fac parte satele: Maneciu-Ungureni, Manastirea Suzana, Plaietu, ManeciuPamanteni, Cheia, Chiciureni, Costeni, Facaieni, Gheaba.
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Figura 6-78 UAT MANECIU

Sistemul de al imentare cu apa al comunei Maneciu este un s istem functional. Nu au fost
identificate investitii care necesita surse de finantare externe bugetului local.
6.3.2.2.2.68

Comuna Manesti

UAT Manesti nu dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Manesti fac parte satele: Manesti, Baltita, Coada Izvorului, Gura Crivatului, Zalhanaua.
UAT Manesti apartine partial de subsistemul zonal de a limentare cu apa S SZA7 (ManestiCocorastii Colt-Sirna)-doar cu localitatea Manesti.
Figura 6-79 UAT MANESTI

Din datele puse la dispozitie, rezulta ca apa captata prin intermediul fantanilor individuale si publice
prezinta poluare bacteriologica si chimica.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Aductiune apa bruta, L ≈ 1 500 m;
Statie de clorinare noua – 1 buc.;
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-

Rezervoare noi 2 x 250 mc;
Statie de pompare noua – 1 buc.;
Retea noua de distributie L ≈ 23 000 m.

6.3.2.2.2.69

Comuna Olari

UAT Olari nu dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Olari fac parte satele: Olari, Olarii Vechi, Fanari.
UAT Olari face parte din subsistemul zonal de alimentare cu a pa SSZA3 (Brazi-Balta
Doamnei-Gherghita).
Figura 6-80 UAT OLARI

Situata intr-o zona cu probleme de calitate a apei subterane de mica si medie adancime, comuna
Olari necesita introducerea unui sistem centralizat de alimentare cu apa potabila.
Solutia propusa pentru sursa de apa o c onstituie extinderea sistemului zonal Paltinu – Movila
Vulpii – Ploiesti prin realizarea sub-sistemului zonal de alimentare cu apa SSZA 3 din zona Brazi.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Statie de clorinare;
Rezervor nou in Olarii Vechi 1 x 300 mc;
Statie de pompare;
Extindere retea de distributie in localitatile Fanari, Olarii Vechi si Olari cu lungimea totala de
L ≈ 14550 m.

6.3.2.2.2.70

Comuna Pacureti

UAT Pacureti dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Pacureti fac parte satele: Pacureti, Barzila, Curmatura, Matita, Slavu.
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Figura 6-81 UAT PACURETI

Sistemul de alimentare cu apa al comunei acopera fiecare sat in proportie de peste 90%. Nu au
fost identificate investitii care necesita surse de finantare externe bugetului local.
6.3.2.2.2.71

Comuna Paulesti

UAT Paulesti dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Paulesti fac parte satele: Paulesti, Cocosesti, Gageni, Paulestii Noi.
Din datele puse la dispozitie, rezulta ca toate cele 4 s ate apartinatoare comunei Paulesti au
sistem de alimentare cu apa, acoperirea pentru intreaga comuna fiind de 80 %.
Figura 6-82 UAT PAULESTI

In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Aductiune apa bruta L ≈ 3 000 m;

-

Statie de clorinare noua – 1 buc.;
Rezervor nou cu capacitatea V = 1 000 mc;
Statie de pompare noua – 1 buc

-

Extindere retea de distributie apa in lungime de 14 000 m;

-

Reabilitare retea de distributie apa in lungime de 20 000 m;

-

Regulatoare de presiune;
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-

2 statii de repompare pentru zonele Deal Verde si Simina.

6.3.2.2.2.72

Comuna Plopu

UAT Plopu dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Plopu fac parte satele: Plopu, Nisipoasa, Galmeia, Harsa.
Figura 6-83 UAT PLOPU

Sistemul de alimentare cu apa al comunei Plopu este un sistem functional. Nu au fost identificate
investitii care necesita surse de finantare externe bugetului local.
6.3.2.2.2.73

Comuna Podenii Noi

UAT Podenii Noi dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Podenii Noi fac parte satele: Podenii Noi, Ghiocel, Mehedinta, Nevesteasca, Podu lui
Galben, Popesti, Rahova, Salcioara, Sfacaru, Valea Dulce.
Figura 6-84 UAT PODENII NOI

Prin prezentul Master Plan se urmareste asigurarea unei bune functionari a sistemului centralizat
de alimentare cu apa si acoperirea comunei in proportie de 100 %.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Reabilitare conducta de transport, L ≈ 2 400;
Reabilitare rezervor 1 x 150 mc;
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-

Rezervor nou 1 x 100 mc;
Reabilitare / extindere retea distributie L ≈ 2 000 m.

6.3.2.2.2.74

Comuna Poiana Campina

UAT Poiana Campina dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Poiana Campina fac parte satele: Poiana Campina, Bobolia, Pietrisu, Ragman.
Figura 6-85 UAT POIANA CAMPINA

Prin prezentul Master Plan se urmareste asigurarea unei bune functionari a sistemului centralizat
de alimentare cu apa si acoperirea comunei in proportie de 100 %.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Rezervoare noi 2 x 150 mc;
Statii clorinare noi complet echipate - 2 buc;
Extindere retea distributie L ≈ 5 000 m.

6.3.2.2.2.75

Comuna Poenarii Burchii

UAT Poiana Burchii dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Poiana Burchii fac parte satele: Poiana Burchii, Poiana-Rali, Poienarii Vechi, Tatarai,
Carbunari, Ologeni, Pioresti, Podu Valeni.
Figura 6-86 UAT POIENARII BURCHII

Prin prezentul Master Plan se urmareste asigurarea unei bune functionari a sistemului centralizat
de alimentare cu apa si acoperirea comunei in proportie de 100 %.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
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-

Reabilitare foraje existente - 3 buc;
Foraje noi complet echipate, inclusiv cabine foraj echipate - 2 buc;
Rezervor nou 1 x 150 mc;
Reabilitare / extindere retea distributie L ≈ 1 600 m.

6.3.2.2.2.76

Comuna Posesti

UAT Posesti nu dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Posesti fac parte satele: Posestii-Pamanteni, Valea Stupinii, Posestii-Ungureni, Bodesti,
Merdeala, Nucsoara de Jos, Nucsoara de Sus, Tarlesti, Valea Plopului, Valea Screzii.
Figura 6-87 UAT POSESTI

Prin prezentul Master Plan se urmareste realizarea unui sistem de a limentare cu apa pentru
intreaga populatie a UAT Posesti.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Aductiune apa bruta, L = 2 000 m;
Statie de clorinare noua;
Rezervor nou 1 x 250 mc;
Statie de pompare noua;
Retea noua de distributie L ≈ 50 000 m.

6.3.2.2.2.77

Comuna Predeal Sarari

UAT Predeal Sarari dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Predeal Sarari fac parte satele: Predeal, Sarari, Bobicesti, Poienile, Saratel, Tulburea,
Tulburea Valeni, Vitioara de Sus, Zambroaia.
Figura 6-88 UAT PREDEAL SARARI
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Prin prezentul Master Plan se urmareste asigurarea unei bune functionari a sistemului centralizat
de alimentare cu apa si acoperirea comunei in proportie de 100 %.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Rezervor nou V = 100 mc – 2 buc.;
Reabilitare/extindere retea de distributie L ≈ 5 000 m.

6.3.2.2.2.78

Comuna Provita de Jos

UAT Provita de Jos dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Provita de Jos fac parte satele: Provita de Jos, Draganeasa, Piatra.
Figura 6-89 UAT PROVITA DE JOS

Sursa de apa af erenta comunei Provita de Jos: din racord la aductiunea orasului Breaza (in zona
SP1 existenta).
UAT Provita de Jos face parte din subsistemul zonal de alimentare cu apa SSZA8 (Poiana
Campina-Provita de Jos).
Prin prezentul Master Plan se urmareste asigurarea unei bune functionari a sistemului centralizat
de alimentare cu apa si acoperirea comunei in proportie de 100 %.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Statie de pompare noua – 1 buc.;
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-

Statie de clorinare noua – 1 buc.;
Rezervoare noi 2 x 250 mc;
Reabilitare / extindere retea distributie L ≈ 27 450 m.

6.3.2.2.2.79

Comuna Provita de Sus

UAT Provita de Sus dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Provita de Sus fac parte satele: Provita de Sus, Valea Bradului, Izvoru, Plaiu.
Sursa de apa aferenta comunei Provita de Sus este aceeasi cu sursa de apa aferenta comunei
Provita de Jos: din racord la aductiunea orasului Breaza (in zona SP1 existenta).
UAT Provita de Sus face parte din subsistemul zonal de alimentare cu apa SSZA8 (Poiana
Campina-Provita de Jos).
Figura 6-90 UAT PROVITA DE SUS

Prin prezentul Master Plan se urmareste asigurarea unei bune functionari a sistemului centralizat
de alimentare cu apa si acoperirea comunei in proportie de 100 %.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Reabilitare / extindere retea distributie L ≈ 31 050 m.

6.3.2.2.2.80

Comuna Puchenii Mari

UAT Puchenii Mari dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Puchenii Mari fac parte satele: Puchenii Mari, Puchenii Mici, Puchenii-Mosneni,
Miroslavesti, Moara, Odaile, Pietrosani.
Figura 6-91 UAT PUCHENII MARI
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Prin prezentul Master Plan se urmareste asigurarea unei bune functionari a sistemului centralizat
de alimentare cu apa si acoperirea comunei in proportie de 100 %.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Foraj nou, complet echipat, inclusiv cabina foraj echipata – 2 buc;

-

Aductiune apa bruta L ≈ 2 000 m;

-

Statie de clorinare noua – 1 buc.;

-

Rezervoare noi 2 x 400 mc;

-

Statie de Pompare noua – 1 buc.;

-

Reabilitare / extindere retea distributie L ≈ 33 500 m (dintre care 500 m in Puchenii Mari,
6000 m in Puchenii Mici si Odaile, 10 000 m in Puchenii Mosneni, 10 000 m in Pietrosani,
2500 m in satul Moara, 4 500 m in Miroslavesti).

6.3.2.2.2.81

Comuna Rafov

UAT Rafov nu dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Rafov fac parte satele: Rafov, Antofiloaia, Buchilasi, Buda, Goga, Malaiesti, Moara
Domneasca, Palanca, Sicrita.
UAT Rafov face parte din subsistemul zonal de alimentare cu apa SSZA3 (Berceni-Balta
Doamnei-Gherghita).
Figura 6-92 UAT RAFOV

Prin prezentul Master Plan se urmareste asigurarea unei bune functionari a sistemului centralizat
de alimentare cu apa si acoperirea comunei in proportie de 100 %.
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In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Statii de clorinare noi – 2 buc.;

-

Rezervoare de inmagazinare noi V = 250 mc – 2 buc.;

-

Statii de pompare noi – 2 buc.;

-

Retea noua de distributie L ≈ 27 000 m.

6.3.2.2.2.82

Comuna Salcia

UAT Salcia nu dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa. Localitatea Salcia este
singura localitate din UAT Salcia.
Figura 6-93 UAT SALCIA

Pe teritoriul comunei Salcia nu s-a identificat o sursa de apa potabila care sa asigure cantitatea si
calitatea necesare pentru infiintarea unui sistem centralizat de alimentare cu apa.
UAT Salcia face parte din subsistemul zonal de alimentare cu apa SSZA11 (ChiojdeancaSalcia).
Pentru asigurarea alimentarii cu apa a c onsumatorilor din comuna se propune infiintarea unui
sistem centralizat care sa preia apa din comuna Chiojdeanca, mai precis din reteaua de distributie
a localitatii Trenu.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Rezervor tampon V = 50 mc (in localitatea Trenu) - 1 buc.;

-

Statie de pompare noua (in localitatea Trenu);

-

Aductiune apa bruta L ≈ 1 500 m;

-

Rezervor de inmagazinare nou V = 200 mc – 1 buc.;

-

Retea noua de distributie L ≈ 10 800 m.

6.3.2.2.2.83

Comuna Salciile

UAT Salciile dispune in prezent de un s istem de al imentare cu apa. Localitatea Salciile este
singura localitate din UAT Salciile.
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Figura 6-94 UAT SALCIILE

UAT Salciile face parte din subsistemul zonal de alimentare cu a pa SSZA6 (Baba Ana Boldesti - Fulga - Salciile).
Sistemul de al imentare cu apa al comunei este functional. Nu au f ost identificate investitii care
necesita surse de finantare externe bugetului local.
6.3.2.2.2.84

Comuna Scorteni

UAT Scorteni dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Scorteni fac parte satele: Scorteni, Bordenii Mari, Bordenii Mici, Mislea, Sarca.
Figura 6-95 UAT SCORTENI

Alimentare cu apa pr oiectata: in anii 2002 - 2003 primaria Scorteni a implementat pe fonduri
SAPARD investitia “Modernizare si extindere alimentare cu apa in localitatile componente ale
comunei Scorteni”.
Sistemul de alimentare cu apa al comunei Scorteni este un sistem functional. Nu au fost
identificate investitii care necesita surse de finantare externe bugetului local.
6.3.2.2.2.85

Comuna Secaria

UAT Secaria dispune in prezent de un s istem de al imentare cu apa. Localitatea Secaria este
singura localitate care apartine UAT Secaria.
Figura 6-96 UAT SECARIA
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Prin prezentul Master Plan se urmareste asigurarea unei bune functionari a sistemului centralizat
de alimentare cu apa si acoperirea comunei in proportie de 100 %.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Reabilitare captare;
Reabilitare rezervor V = 180 mc – 1 buc.;
Statie de clorinare noua;
Reabilitare statie de tratare;
Reabilitare retea distributie L ≈ 16 000 m
Extindere retea distributie L ≈ 7 000 m.

6.3.2.2.2.86

Comuna Sangeru

UAT Sangeru nu dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Sangeru fac parte satele: Sangeru, Tisa, Butuci, Miresu Mare, Miresu Mic, Piatra Mica.
Figura 6-97 UAT SANGERU

In urma analizei surselor locale de apa si a dispunerii localitatilor componente in teritoriul comunei
se propune asigurarea necesarului de apa pentru consumatorii din comuna Sangeru prin transferul
unui debit din comuna Apostolache, mai precis din rezervoarele Apostolache. Debitul de apa
necesar se va asigura in principal din sursa Baltesti, in urma extinderii acesteia. Debitul preluat din
Pagina 457

sursa Baltesti va fi suplimentat cu un debit din sursa Chiojdeanca, prin interconectarea celor doua
sisteme (sistemul zonal Baltesti – Urlati – Mizil cu sistemul local Chiojdeanca – Apostolache).
UAT Sangeru face parte din 2 subsisteme zonale de alimentare cu apa si anume: SSZA10
(Sangeru-Lapos)-pt. localitatile Sangeru, Tisa, Miresu Mare, Miresu Mic, Butuci si SSZA11pt. localitatea Piatra Mica.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Statie de clorinare noua, 1 buc;
Rezervoare noi 2 x 350 mc;
Statii de pompare noi, 2 buc;
Retea noua de distributie L ≈ 36 000 m.

6.3.2.2.2.87

Comuna Sirna

UAT Sirna dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Sirna fac parte satele: Sirna, Bratesti, Coceana, Habud, Tariceni, Varnita.
Figura 6-98 UAT SIRNA

UAT Sirna f ace parte din subsistemul zonal de al imentare cu apa SSZA7 (Manesti Cocorastii Colt - Sirna).
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Rezervor nou 1 x 200 mc;
Reabilitare / extindere retea distributie L ≈ 600 m.

6.3.2.2.2.88

Comuna Soimari

UAT Soimari dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Soimari fac parte satele: Soimari, Lopatnita, Magura.
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Figura 6-99 UAT SOIMARI

In prezent in Comuna Soimari este in derulare un pr oiect de al imentare cu apa i n sistem
centralizat.
Sistemul de alimentare cu apa al comunei acopera fiecare sat in proportie de peste 90%. Nu au
fost identificate investitii care necesita surse de finantare externe bugetului local.
6.3.2.2.2.89

Comuna Sotrile

UAT Sotriile dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Sotriile fac parte satele: Sotrile, lunca Mare, Plaiul Campinei, Plaiul cornului, Seciuri,
Vistieru.
Figura 6-100 UAT SOTRILE

In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Reabilitare / extindere retea distributie L ≈ 23 000 m.

6.3.2.2.2.90

Comuna Starchiojd

UAT Starchiojd dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Starchiojd fac parte satele: Starchiojd, Bradet, Gresia, Rotarea, Valea Anei, Zmeuret.
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Figura 6-101 UAT STARCHIOJD

Prin prezentul Master Plan se urmareste asigurarea unei bune functionari a sistemului centralizat
de alimentare cu apa si acoperirea comunei in proportie de 100 %.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Reabilitare / extindere retea distributie L ≈ 22 000 m.

6.3.2.2.2.91

Comuna Stefesti

UAT Stefesti dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Stefesti fac parte satele: Stefesti, Scurtesti, Tarsoreni.
Figura 6-102 UAT STEFESTI

UAT Stefesti face parte din subsistemul zonal de alimentare cu apa SSZA9 (Stefesti-Slanic).
Prin prezentul Master Plan se urmareste asigurarea unei bune functionari a sistemului centralizat
de alimentare cu apa si acoperirea comunei in proportie de 100 %.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Reabilitare statie de tratare;
Extindere retea distributie L ≈ 10 000 m.
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6.3.2.2.2.92

Comuna Surani

UAT Surani dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Surani fac parte satele: Surani, Pacurari.
Figura 6-103 UAT SURANI

Sistemul de alimentare cu apa al comunei Surani este functional. Nu au f ost identificate investitii
care necesita surse de finantare externe bugetului local.
6.3.2.2.2.93

Comuna Talea

UAT Talea dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Talea fac parte satele: Talea, Plaiu.
Figura 6-104 UAT TALEA

Pentru rezolvarea problemelor privind debitul insuficient la sursa, precum si cele referitoare la
transport, inmagazinare si distributie se afla in curs de implementare un proiect finantat prin OG
7/2006.
Nu au fost identificate alte investitii care necesita surse de finantare externe bugetului local.
6.3.2.2.2.94

Comuna Tataru

UAT Tataru nu dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.Locuitorii comunei utilizeaza
apa din fantanile publice sau individuale, apa c are are probleme majore in ceea ce priveste
potabilitatea.
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Din UAT Tataru fac parte satele: Tataru, Podgoria, Silistea.
Figura 6-105 UAT TATARU

Prin prezentul Master Plan se urmareste realizarea unui sistem de a limentare cu apa pentru
intreaga populatie a comunei.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Foraje noi complet echipate, inclusiv cabine foraj, 2 buc;
Aductiune apa bruta, L = 2 000 m;
Statie de clorinare noua;
Rezervor nou 1 x 200 mc;
Statie de pompare noua;
Retea noua de distributie L ≈ 20 000 m.

6.3.2.2.2.95

Comuna Teisani

UAT Teisani dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Teisani fac parte satele: Teisani, Bughea de Sus, Olteni, Stubeiu, Valea Stalpului.
Figura 6-106 UAT TEISANI

Prin prezentul Master Plan se urmareste asigurarea unei bune functionari a sistemului centralizat
de alimentare cu apa si acoperirea comunei in proportie de 100 %.
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In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Captare izvor;
Statie de Clorinare noua;
Rezervor nou cu capacitatea de 50 mc;
Reabilitare / extindere retea distributie L ≈ 500 m.

6.3.2.2.2.96

Comuna Telega

UAT Telega dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Telega fac parte satele: Telega, Bosilcesti, Bustenari, Doftana, Melicesti, Tontesti.
Figura 6-107 UAT TELEGA

Prin prezentul Master Plan se urmareste asigurarea unei bune functionari a sistemului centralizat
de alimentare cu apa si acoperirea comunei in proportie de 100 %.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Rezervor nou cu capacitatea de V = 300 mc – 2 buc.;
Reabilitare retea distributie L ≈ 45 000 m.

6.3.2.2.2.97

Comuna Tinosu

UAT Tinosu dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Tinosu fac parte satele: Tinosu, Predesti, Pisculesti.
Figura 6-108 UAT TINOSU
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Prin prezentul Master Plan se urmareste asigurarea unei bune functionari a sistemului centralizat
de alimentare cu apa si acoperirea comunei in proportie de 100 %.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Rezervor nou cu capacitatea de 150 mc;
Extindere retea distributie L ≈ 1 000 m.

6.3.2.2.2.98

Comuna Targsoru Vechi

UAT Targsoru Vechi dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Targsoru Vechi fac parte satele: Targsoru Vechi, Strejnicu, Stancesti, Zahanaua.
Figura 6-109 UAT TARGSORU VECHI

Deoarece sistemul de alimentare cu apa al comunei acopera fiecare sat in proportie de 100%, nu
au fost identificate investitii care necesita surse de finantare externe bugetului local.
6.3.2.2.2.99

Comuna Tomsani

UAT Tomsani dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Tomsani fac parte satele: Tomsani, Loloiasca, Magula, Satucu.
Figura 6-110 UAT TOMSANI
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UAT Tomsani face parte din 2 subsi steme zonale de al imentare cu apa si anume: SSZA1
(Blejoi-Mizil) - pt. localitatile Loloiasca, Satucu si SSZA4 - pt. localitatile Tomsani, Magula.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Extindere retea distributie L ≈ 23 000 m.

Dezvoltarea sistemului de alimentare cu apa pr opus pentru comuna Tomsani se va realiza prin
extinderea retelei de distributie a apei pentru toti consumatorii.
Conductele de distributie necesare totalizeaza cca. 23 km si vor acoperi zonele rezidentiale
existente si zonele prevazute pentru dezvoltare in localitatile Tomsani, Loloiasca si Magula. Pentru
cca. 18,40 km de retea de distributie exista proiect intocmit de SC CONSPROIECT SA Ploiesti, pr.
nr. 4/15467 A/2008 „Extindere retele de di stributie apa c omuna Tomsani, judetul Prahova”, faza
SF.
6.3.2.2.2.100 Comuna Vadu Sapat
UAT Vadu Sapat dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Vadu Sapat fac parte satele: Vadu Sapat, Ghinoaica, Ungureni.
Figura 6-111 UAT VADU SAPAT

UAT Vadu Sapat face parte din subsistemul zonal de alimentare cu apa SSZA2 (BobociValea Scheilor-Calugareni).
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Prin prezentul Master Plan se urmareste asigurarea unei bune functionari a sistemului centralizat
de alimentare cu apa si acoperirea comunei in proportie de 100 %.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Extindere retea distributie L ≈ 1 500 m.

6.3.2.2.2.101 Comuna Valea Calugareasca
UAT Valea Calugareasca dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Valea Calugareasca fac parte satele: Valea Calugareasca, Radila, Schiau, Valea Larga,
Valea Mantei, Valea Nicovani, Valea Poienii, Valea Popii, Valea Ursoii, Varfurile, Arva, Coslegi,
Darvari, Pantazi, Rachieri.
Figura 6-112 UAT VALEA CALUGAREASCA

UAT Valea Calugareasca face parte din subsistemul zonal de alimentare cu apa si anume:
SSZA1 (Blejoi-Mizil) - pt. localitatile Valea Calugareasca, Valea Larga, Valea Poienii, Valea
Mantei, Valea Poienii, Arva, Rachieri
Prin prezentul Master Plan se urmareste asigurarea unei bune functionari a sistemului centralizat
de alimentare cu apa si acoperirea comunei in proportie de 100 %.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Reabilitare rezervor, V = 100 mc – 1 buc.;
Reabilitare rezervor, V = 500 mc – 1 buc.;
Statie de clorinare noua – 1 buc.;
Statie de pompare noua – 2 buc.;
Rezervor de inmagazinare nou, V = 100 mc - 2 buc.;
Rezervor de inmagazinare nou, V = 400 mc - 2 buc.;
Reabilitare / extindere retea distributie L ≈ 35 000 m

6.3.2.2.2.102 Comuna Valea Doftanei
UAT Valea Doftanei dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Valea Doftanei fac parte satele: Tesila, Traisteni.
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Figura 6-113 UAT VALEA DOFTANEI

Localitatile Tesila si Traisteni din comuna Valea Doftanei sunt alimentate cu apa din 5 captari de
apa de suprafata si subterana
Prin prezentul Master Plan se urmareste asigurarea unei bune functionari a sistemului centralizat
de alimentare cu apa si acoperirea comunei in proportie de 100 %.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Captari izvoare, 3 buc.;
Aductiune apa bruta, L = 2 000 m;
Statie de Clorinare noua;
Statie de pompare noua;
Conducta transport, L = 15 000 m;
Rezervor nou suplimentar cu capacitatea de 100 mc - 1 buc.;
Rezervor nou suplimentar cu capacitatea de 300 mc - 1 buc.;
Extindere retea distributie L ≈ 40 000 m.

6.3.2.2.2.103 Comuna Varbilau
UAT Varbilau nu dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Din UAT Varbilau fac parte satele: Varbilau, Cotofenesti, Livadea, Podu Ursului, Poiana Varbilau.
Figura 6-114 UAT VARBILAU
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In comuna Varbilau se afla in curs de ex ecutie o c onducta de t ransport apa pot abila din cadrul
sistemului zonal Brebu – Alunis – Varbilau – Slanic, din care se vor alimenta cu apa consumatorii
din localitatile Livadea, Varbilau, Poiana Varbilau si Cotofenesti.
Prin prezentul Master Plan se urmareste asigurarea unei bune functionari a sistemului centralizat
de alimentare cu apa si acoperirea comunei in proportie de 100 %.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Statie de Clorinare noua – 1 buc.;
Rezervor nou cu capacitatea V = 300 mc - 1 buc.;
Retea noua distributie L ≈ 38 000 m.

6.3.2.2.2.104 Comuna Valcanesti
UAT Valcanesti dispune in prezent de un sistem de alimentare cu apa.
Figura 6-115 UAT VALCANESTI

Prin prezentul Master Plan se urmareste asigurarea unei bune functionari a sistemului centralizat
de alimentare cu apa si acoperirea comunei in proportie de 100 %.
In cadrul prezentului Master Plan se propune:
-

Statie de clorinare noua - 1 buc.;
Rezervor nou 1 x 200 mc;
Statie de pompare noua - 1 buc.;
Extindere retea distributie L ≈ 15 000 m.
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6.4

FORMAREA AGLOMERARILOR DE APA UZATA

6.4.1

Aglomerari

Definirea aglomerarilor si localizarea acestora a fost descrisa pe larg in subcapitolul 5.3 Tinte
judetene in sectorul de apa si apa uzata.
In vederea asigurarii conformarii cu Directiva 91/271/EEC si a derogarilor prevazute de Tratatul de
Aderare, strategia la nivel judetean este definita dupa cum urmeaza:
• Zonele urbane care au o popul atie echivalenta mai mare de 10,000 l.e. se vor conforma cu
cerintele prevazute de Tratatul de Aderare si au un program de investitii pentru conformare
pana la sfarsitul lui decembrie 2015, atat pentru colectare, cat si pentru tratare, asa cum
este indicat de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice.
• Unde localitatile (orase, sate) pot fi conectate in mod eficient din punct de vedere al costurilor
la o s tatie de epur are prevazuta pentru o ag lomerare cu mai mult de 10, 000 locuitori
echivalenti, atunci vor fi prevazute canalele colectoare si statiile de pom pare adecvate,
impreuna cu retelele locale de canalizare. Aceste localitati vor fi incluse in aglomerare.
• Satele, distincte de c omune, care au o popul atie echivalenta mai mare de 2, 000 vor fi
prevazute cu retea de canalizare si statie de epurare in conformitate cu Tratatul de
Aderare. Din nou, acolo unde alte localitati (orase, sate) pot fi conectate in mod eficient din
punct de vedere al costurilor la o statie de epurare propusa, atunci vor fi prevazute canalele
colectoare si statiile de pompare adecvate, impreuna cu retelele locale de canalizare. Data
conformarii pentru aceste comunitati va fi in concordanta cu Tratatul de Aderare, urmand a
fi luate in considerare fondurile disponibile si impactul asupra mediului.
• Comunele formate din sate care au fiecare populatie echivalenta sub 2,000 locuitori vor fi
prevazute cu retea de canalizare si statie de epurare corespunzatoare numai acolo unde
acest lucru se poate realiza in concordanta cu Articolul 3(1) al Directivei 91/271/EEC, de
exemplu cele care nu presupun un cost prea mare pe cap de locuitor.
• Comunele, unde nu este practic sa se prevada orice forma centralizata de c olectare si
epurare si care sunt constituite din sate cu o populatie individuala echivalenta de mai putin
de 2,000 locuitori, vor fi prevazute cu solutii locale corespunzatoare (tancuri septice sau
alte solutii).
• Comunele care in prezent sunt alimentate cu apa de l a cismele nu vor avea vreo forma de
retea de canalizare si de epurare pana cand nu se va imbunatati reteaua de apa si
conectarile individuale vor acoperi de cel putin 80% din gospodariile din comuna.
• Comunele sau satele din cadrul comunelor care in prezent nu au al imentare cu apa si se
bazeaza pe put uri de m ica adancime nu v or fi luate in considerare pentru colectarea si
epurarea apelor uzate pana cand nevoile in ceea ce priveste apa potabila nu s unt
asigurate.
Aceste informatii vin in completarea abordarii descrise in Subcapitolul 5.3.
Pentru a asigura ca este luata in considerare o abordare regionala, au fost analizate urmatoarele:
„Aglomerari” unde t ratarea apelor uzate se realizeaza de o singura statie de epur are care
deserveste o anumita aglomerare.
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6.4.1.1 Aglomerari apa uzata
In aria de proiect, au fost identificate aglomerarile/cluster-ele care au termen de conformare in
conformitate cu Art. 3/Art. 5 din Directiva 91/271/EEC:
- 2015 - 13 aglomerari/custere cu o populatie echivalenta de 10000 [LE] si peste,
- 2018 - 47 aglomerari/clustere cu o populatie echivalenta intre 2000 si 10000 [LE] si

2.

PLOIESTI

1.

CAMPI
NA

Populatie
2018
(prognozata)
[loc.]

[LE]

209945

200627

382898

Total
Populatie echivalenta
pe aglomerare

Populatie
2011
[loc.]

Populatie
echivalenta

Total
POPULATIE
ECHIVALENTA

DENUMIRE UAT

[LE]

[PE]

Ploiesti

PLOIESTI

Blejoi

BLEJOI

3638

3477

3716

Ploiestiori

BLEJOI

3222

3079

3291

Tantareni

BLEJOI

1715

1639

1752

Paulesti

PAULESTI

2401

2294

2452

Paulestii Noi

PAULESTI

428

409

437

Cocosesti

PAULESTI

914

873

933

STREJNICU

Strejnicu

TARGSORU
VECHI

6108

5837

6318

6318

GAGENI
CAMPINA

Gageni
Campina

PAULESTI
CAMPINA

2143
32935

2048
31473

2217
44456

2217
44456

BANESTI

Banesti

BANESTI

3096

2959

3447

3447

Breaza de
Jos

BREAZA

4292

4102

5135

Breaza de
Sus

BREAZA

6068

5799

7260

Frasinet

BREAZA

509

486

609

Gura Beliei

BREAZA

935

894

1119

Nistoresti

BREAZA

832

795

995

Podu
Corbului

BREAZA

309

295

370

Podu Vadului

BREAZA

1598

1527

1912

Surdesti

BREAZA

112

107

134

Valea Tarsei

BREAZA

1241

1186

1485

Comarnic

COMARNIC

3667

3504

4388

Ghiosesti

COMARNIC

3119

2981

3732

Podu Lung

COMARNIC

570

545

682

Poiana

COMARNIC

3255

3111

3895

Posada

COMARNIC

1359

1299

1626

PLOIESTI

BREAZA

BREAZA

3.

LOCALITATI
COMPONENTE

DENUMIRE
AGLOMERARE

Nr.
Crt.

DENUMIRE CLUSTER

Tabel 6-3 Aglomerarile/cluster-ele identificate, cu populatie echivalenta mai mare de 2000[LE]

COMARNIC
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404014

47903

33208

395479

18886

14322

5.

SLANIC

Populatie
2018
(prognozata)

5876

4440

4243

5876

6376

6093

8439

2518

2406

3333

SINAIA

10410

9948

13778

13778

PLOPENI

Plopeni

PLOPENI

7718

7375

11026

11026

Baicoi

BAICOI

11678

11160

12080

Dambu

BAICOI

Liliesti

BAICOI

Schela

BAICOI

BERTEA
VARBILAU

BOLDEŞTI
SCĂENI

BUSTENI

31426

SINAIA

732

700

834

2807

2682

3199

BAICOI

438

419

499

Tintea

BAICOI

1396

1334

1591

Tufeni

BAICOI

Slanic
Groşani
Prăjani
Aluniş
Ostrovu
Bertea
Vărbilău
Livadea
Poiana
Vărbilău
Stefesti
Scurtesti
Tarsoreni
Boldesti
Scăeni

30289

LIPANESTI

Coada
Malului

889

1060

2788
1829
1149
2493
1005
2936
3238
1014

3249
2081
1307
2836
1144
3339
3683
1153

1275

1218

1386

STEFESTI

741
1262
134

708
1206
128

805
1372
146

2323

Boldesti
Scăeni

10105

9657

10719

10719

3297

3151

3411

847

809

854

Slanic
Aluniş
Bertea

22500

VARBILAU

Măgurele

20801

Iazu

605

578

610

Lipăneşti

2160

2064

2178

2354

2250

2373

652

623

657

13864

13249

16892

448

428

546

12257

11713

14075

Şipotu

NII
DE
MUNT

9.

MIZIL
VALENII DE
MUNTE

Mizil
Fefelei
Vălenii de
Munte

19263

930

Măgurele
MAGURELE

11771

2918
1914
1202
2609
1052
3072
3388
1061

Lipăneşti

Zamfira
8.

Total
Populatie echivalenta
pe aglomerare

Populatie
2011

[PE]

Populatie
echivalenta

Total
POPULATIE
ECHIVALENTA

DENUMIRE UAT

[LE]

BUSTENI

STEFESTI

BOLDESTI-SCAENI

[loc.]

AZUGA

ALUNIS

7.

[loc.]

Busteni
Poiana
Tapului
Sinaia

SLANIC

6.

[LE]
Azuga

BUSTENI

BAICOI

4.

SINAIA

AZUGA

LOCALITATI
COMPONENTE

DENUMIRE
AGLOMERARE

DENUMIRE CLUSTER

Nr.
Crt.

MIZIL

17438

Valenii de
Munte

17264
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20177

4874

5208

17438
14075

Populatie
2018
(prognozata)

[loc.]

[loc.]

[LE]

[PE]

BUGHEA DE JOS

Bughea de
jos

Gura Vitioarei

1096

1047

1105

1105

GURA VITIOAREI

Gura Vitioarei

Gura Vitioarei

2067

1975

2084

2084

1312

1254

1392

1476

1410

1527

Miroslăveşti

1955

1868

2022

Puchenii Mici

559

534

578

520

497

538

583

557

603

1130

1080

1199

328

313

331

1337

1278

1383

993

949

1027

1419

1356

1468

3903

3730

3935

Puchenii Mari
PucheniiMoşneni

PUCHENII MARI

PUCHENII MARI

10.

Moara

Puchenii Mari

Puchenii Mari

Odăile

12068

Gorgota
GORGOTA

Fânari

Gorgota

Potigrafu
Crivina

TELEGA - SCORTENI

CRIVINA

11.

Poenarii
Apostoli
Telega
Doftana

TELEGA SCORTENI

Urleta

Gorgota
Telega

465

444

457

1358

1298

1333

1390

1328

1365

509

486

500

Mislea

1910

1825

1875

Sârca

467

446

459

2144

2049

2105

3226

3083

3422

Scorţeni
Bordenii Mari
Bordenii Mici

Urleta

Scorţeni

12029

BANESTI

Bărcăneşti
Puşcaşi
12.

BĂRCĂNEŞTI

Româneşti

Bărcăneşti

11493

Tătărani
Pietroşani

Puchenii Mari

Urlati
13.

Total
Populatie echivalenta
pe aglomerare

Populatie
2011

[LE]

Populatie
echivalenta

Total
POPULATIE
ECHIVALENTA

DENUMIRE UAT

LOCALITATI
COMPONENTE

DENUMIRE
AGLOMERARE

DENUMIRE CLUSTER

Nr.
Crt.

URLATI

Orzoaia de
Jos
Valea Pietrei

URLATI

Arionestii
Vechi
Pagina 472

10000

413

395

406

1977

1889

2045

3013

2879

3117

2420

2313

2503

6856

6552

7813

212

203

242

279

267

318

344

329

392

6660

2912

2495

9924

2105

11493

10000

Populatie
2018
(prognozata)

[loc.]

[loc.]

[LE]

Arionestii Noi

243

232

277

Orzoaia de
Sus

537

513

612

Valea Mieilor

201

192

229

Schiau

26

25

30

14.

BUC
OV

Valea Bobului
BUCOV
PLEASA

Bucov
Pleaşa

Bucov

9997

Maneciu
Ungureni
15.

MANECIU

Maneciu
Pamanteni
Gheaba

Maneciu

9776

16.

VALEA CALUGĂREASCĂ 1

Chiciureni

VALEA
CALUGĂREASCĂ
1

18.

TEISANI

IZVOARELE
HOMORACIU
TEISANI

74

88

4571
3940

5451
4547

2401

2294

2421

3862

3691

3894

2613

2497

2566

173

165

170

Facaieni

740

707

727

Rachieri
Valea Largă
Valea Mantei

1467
685
334

1402
655
319

1518
709
337

Valea
Nicovani

667

637

690

326

312

329

914
402

873
384

945
416

Valea
Călugărească

2419

2312

2566

Arva
Chiţorani

535
1212

511
1158

553
1254

142

136

143

3978

3801

3906

4955

4735

5100

2329
1961
835
1656
646
511

2226
1874
798
1583
617
488

2348
1943
813
1670
629
488

Valea Poienii
Valea Popii
Valea Ursoii

Valea Orlei
FILIPEŞTII DE
PĂDURE

17.

77
4783
4123

Diţeşti
Filipeştii de
Pădure
Izvoarele
Homorâciu
Malu Vânăt
Teişani
Olteni
Ştubeiu

Valea
Călugărească

9459

Bucov
Filipeştii de
Pădure

9006

Izvoarele
Izvoarele
8545
Teisani
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Total
Populatie echivalenta
pe aglomerare

Populatie
2011

[LE]

Populatie
echivalenta

Total
POPULATIE
ECHIVALENTA

DENUMIRE UAT

LOCALITATI
COMPONENTE

DENUMIRE
AGLOMERARE

DENUMIRE CLUSTER

Nr.
Crt.

[PE]

5451
4547

9776

8062

1397

9006
2348
2755
3442

20.

CATINA

22.

23.

VALEA
DOFTANEI

2553

2440

2708

567

542

572

401

383

404

7996

3046

3297

Călineşti

419

400

437

1205

1152

1231

Cătina

Floreşti

750

717

782

4095

3913

4272

909

869

948

735

702

760

1759

1681

1866

1654

1581

1711

982

938

1016

1375

1314

1422

267

255

275

2277

2176

2403

4443

4246

4596

2326
3836

2223
3666

2626
4331

1332

1273

1419

386

369

403

Podenii Noi

701

670

747

Ghiocel

296

283

302

Mehedinţa

503

481

514

Nevesteasca

408

390

426

380

363

396

Rahova

482

461

503

Sălcioara

50

48

52

Sfăcărău

428

409

446

Popeşti

617

590

644

Măgureni
Lunca
Prahovei
Lopatniţa

Ariceştii Zeletin
Gogeasca
Cioranii de
Sus
Cioranii de
Jos
Traisteni
Tesila

Podu lui
Galben

7670
Măgureni
Şoimari
Surani
Aricestii Zeletin

7050

Carbunesti

Ciorani

6999

VALEA
DOFTANEI

6957

Baltesti

6889
Podenii Noi
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Total
Populatie echivalenta
pe aglomerare

656

Populatie
echivalenta

Populatie
2018
(prognozata)

DENUMIRE UAT

656

3187

Izeşti

24.

686

1015

Bălţeşti

BALTESTI PODENII NOI

[LE]

937

Cărbuneşti

CIORANI

[loc.]

981

Surani
ŞOIMARI

[loc.]

Mărginenii de
Jos

Şoimari
21.

Filipeştii de
Târg

Novăceşti
MĂGURENI

Populatie
2011

Ezeni
Ungureni

MARGINENII DE
JOS

[LE]
Valea
Stâlpului
Filipeştii de
Târg
Brătăşanca
BRATASANCA

Total
POPULATIE
ECHIVALENTA

FILIPEŞTII DE
TÂRG

LOCALITATI
COMPONENTE

DENUMIRE
AGLOMERARE

DENUMIRE CLUSTER
FILIPEŞTII DE TÂRG

19.

MĂGURENI

Nr.
Crt.

[PE]

2708
1991
3297

2450

5220

7050

6999

6957

6889

[loc.]

[loc.]

[LE]

Valea Dulce

995

951

1038

Drajna de Jos

2341

2237

2422

Făget
Ogretin
Podurile

296
792
69

283
757
66

306
819
71

97

93

100

1090

1042

1128

362

346

374

790

755

817

713

681

738

1797

1717

1906

978

935

1012

Poiana
Mierlei

DRAJNA
6776

Drajna de
Sus
Cătunu
Nucşoara de
Jos

26.

COCORĂŞTII
MISLII

Nucşoara de
Sus
COCORĂŞTII
MISLII

Cocorăştii
Mislii
Goruna

VALCANESTI

Cocorăştii
Mislii

6552

Vâlcăneşti

Starchiojd

27.

STARCHIOJD

Brădet
STARCHIOJD

6148

Zmeuret

BREBU

BERCENI

29.

Starchiojd

Valea Anei

BATRANI

28.

Rotarea

BERCENI
MOARA NOUA
CARTIERUL
DAMBU

Bătrâni
Poiana Mare
Brebu
Manastirei
Brebu
Megiesesc

Batrani

Brebu

454

434

470

2433
642

2325
614

2517
647

3033

2898

3185

87

83

88

200

191

202

392

375

395

57

54

57

1976

1888

2044

171

163

177

3134

2995

3242

2613

2497

2703

5945

6776

BERCENI

2525

2413

2512

Moara Nouă

BERCENI

1077

1029

1041

1432

1368

1383

465

444

449

5386

Corlatesti
BERCENI
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3387

3164

3927

2221

5945

Berceni

Cartierul
Dâmbu

[PE]

Posesti

Ţipăreşti
Vâlcăneşti
Cârjari

Populatie
echivalenta

Populatie
2018
(prognozata)

[LE]

Total
Populatie echivalenta
pe aglomerare

DENUMIRE UAT

LOCALITATI
COMPONENTE

Populatie
2011

DRAJNA

Total
POPULATIE
ECHIVALENTA

25.

DENUMIRE
AGLOMERARE

DENUMIRE CLUSTER

Nr.
Crt.

5386

POIANA
CAMPINA

32.

[loc.]

[loc.]

[LE]

2721

2600

2886

2449
704
2483
1568

2340
673
2373
1498

2598
728
2634
1581

250

239

252

3097

2960

4351

107

102

108

510

487

541

1810

1730

1872

1088

1040

1125

1924

1839

2000

366

350

388

504

482

521

325

311

336

641

613

663

172

164

173

310

296

321

276

264

278

1212

1158

1286

306

292

309

621
4339
280

593
4146
268

642
4527
272

343

328

355

360

344

372

348

333

360

Ceraşu

828

791

857

Valea Borului

545

521

564

2204

2106

2280

2280

2358

2253

2439

4689

Aricestii
Rahtivani
Nedelea
Tisa
Sângeru
Mireşu Mare

Aricestii
Rahtivani

Sangeru

5484

5195

Mireşu Mic
Poiana
Campina
Ragmanu

Poiana
Campina

5000

34.

ALBEŞTI PALEOLOG
U

VADU PARULUI

GORNET CRICOV-IORDACEANU

33.

35.

Albeşti Paleologu

Albeşti Paleologu

Albeşti - Muru

Albeşti Paleologu

Vadu Părului
GornetCricov
Coşerele
Priseaca

GORNET-CRICOV

Ţărculeşti

GornetCricov

Valea Seacă

4918

Dobrota
Valea
Cricovului

4998

Apostolache

Mocesti
MOCESTI
FLOREŞTI

Straosti
Plavia
Floreşti
Cap Roşu

Iordacheanu
Floreşti

4799

36.

CERASU

Valea
Brădetului
CERASU

SLON
37.

CEPTURA

Valea
Lespezii
Valea Tocii

Slon
Ceptura de
Jos

Ceraşu

4787

Cerasu
Ceptura
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4689

Populatie
echivalenta

[LE]

Pietrisu
ALBEŞTI PALEOLOGU

Total
Populatie echivalenta
pe aglomerare

DENUMIRE UAT

LOCALITATI
COMPONENTE

Populatie
2018
(prognozata)

MIRESU

Populatie
2011

SÂNGERU

SÂNGERU

Total
POPULATIE
ECHIVALENTA

ARICESTII
RAHTIVANI

30.

31.

DENUMIRE
AGLOMERARE

DENUMIRE CLUSTER

Nr.
Crt.

[PE]
5484
3362
1833

5000

1872
3126

2403

278
2237
4799

2508

Populatie
2011

Populatie
2018
(prognozata)

[loc.]

[loc.]

[LE]

Ceptura de
Sus

573

548

593

Rotari

793

758

820

Soimesti

809

773

837

1060

1013

1097

Cornu de Jos

3456

3303

3575

Draganesti

1252

1196

1361

635

607

674

1049

1002

1140

972

929

1057

Ciupelnita

722

690

766

Valea
Bradului

143

137

144

1150

1099

1220

239
510
1015
161

228
487
970
154

241
528
1050
162

1088

1040

1154

1511

1444

1460

768

734

754

2044

1953

1953

Sătucu

138

132

132

Olari
Olarii Vechi
Fânari
Buda

815
870
461
1030

779
831
441
984

864
900
477
1093

1125

1075

1164

1486

1420

1537

1716

1640

1775

700

669

724

1901

1817

1917

1917

1522

1454

1478

2080

Cornu de Sus
Cornu

Cornu de Jos
DRAGANESTI

39.

Cornu de Sus

Provita de
Sus
PROVITA

40.

Izvoru
Plaiu
Draganeasa
Piatra

42.

OLARI

41.

TOMSANI

Provita de
Jos
LOLOIASCA

Loloiasca

4997
Dumbrava

Provita de
Sus
4499
Provita de
Jos
Tomşani

Tomşani
TOMŞANI

OLARI
BUDA

Magula

Palanca

4672

Draganesti

Meri

Tomşani

4299

Olari
4498
Rafov

Brazii de Sus
43.

BRAZI

Batesti

Brazi

4036

COLC
EAG

Brazii de Jos
44.

INOTESTI

Inoteşti

COLCEAG

Colceag

Colceag
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Populatie
echivalenta

Total
POPULATIE
ECHIVALENTA
[LE]

CORNU

38.

Total
Populatie echivalenta
pe aglomerare

DENUMIRE UAT

LOCALITATI
COMPONENTE

DENUMIRE
AGLOMERARE

DENUMIRE CLUSTER

Nr.
Crt.

3996

[PE]

4672

4997

4499

1460
2839

2241
2256

4036

Populatie
2018
(prognozata)

[loc.]

[loc.]

[LE]

619

592

601

771

737

798

878

839

908

1926

1841

1992

1952

1865

1886

753

720

727

138

132

133

Vâlcelele
Şirna
45.

ŞIRNA

Varnita

Şirna

3698

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

FANTANELE

Fantanele

Fantanele

Vadu Sapat
VADU SAPAT
FULGA
DUMBRAVEST
I

46.

FANTANELE

Tăriceni

BABA ANA

TÂRGŞORU
VECHI

PACURETI

VALEA
CALUGĂREASCĂ
2

COCORĂŞTII
COLŢ

Ghinoaica

Vadu Sapat

3507

Ungureni

787

752

760

Fulga de Sus

1875

1792

1940

1607

1536

1561

749

716

775

474

453

478

148

141

149

1590

1519

1603

1199

1146

1177

1810

1730

1825

2133

2038

2150

656

627

636

Zahanaua

220

210

213

Păcureţi
Bărzila
Curmătura
Matiţa
Slavu

Pacureti

315
466
326
835
207

301
445
312
798
198

334
482
337
864
214

Măgura

Şoimari

532

508

550

326

312

320

701

670

679

575

549

557

Pantazi

1161

1109

1140

Cocorăştii
Colţ

541

517

574

196

187

200

788

753

815

Colţu de Jos

294

281

304

Ghioldum

201

192

208

Fulga de Jos

Fulga

3501

Dumbravesti
Malaiestii de
Jos

Dumbravesti

Glavanel

3005

Plopeni Sat
Conduratu
Baba Ana
Târgşoru
Vechi
Stănceşti

Baba Ana

Târgşoru
Vechi

3002

2999

2782

Radila
Coslegi
Dârvari

Cheşnoiu
Cocorăştii
Grind

Valea
Călugărească

Cocorăştii
Colţ
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2696

2575

Total
Populatie echivalenta
pe aglomerare

Populatie
2011

[LE]

Populatie
echivalenta

Total
POPULATIE
ECHIVALENTA

DENUMIRE UAT

LOCALITATI
COMPONENTE

DENUMIRE
AGLOMERARE

DENUMIRE CLUSTER

Nr.
Crt.

[PE]

3698
1886
1621

3501

3005

3002

2999

2782

2696

2575

Populatie
2018
(prognozata)

[loc.]

[loc.]

[LE]

458

438

474

1468

1403

1519

986

942

981

1223

1169

1194

874

835

835

188

180

180

2391

2285

2310

576

550

717

389

372

402

Ocina de Sus

1139

1088

1178

Poienarii
Burchii

1269

1213

1293

181

173

178

327

312

321

217

207

213

1483

1417

1425

598

571

575

1945

1859

2002

Perşunari
54.

DUMBRAVA

Dumbrava
Zănoaga

Dumbrava

2500

Gura Vadului
55.

GURA VADULUI

Perşunari

Gura Vadului

2209

Tohani
56.

GORNET

Gornet

Gornet

2310

Adunaţi
57.

58.

ADUNAŢI

POIENARII
BURCHII

Ocina de Jos

Cărbunari
Pioreşti

Adunaţi

Poienarii
Burchii

2298

2005

Podu Văleni
59.

OLOGENITATARAI

60.

SALCIILE

Ologeni
Tatarai

Poienarii
Burchii

2000

Salciile

Salciile

2002

Total
Populatie echivalenta
pe aglomerare

Populatie
2011

[LE]

Populatie
echivalenta

Total
POPULATIE
ECHIVALENTA

DENUMIRE UAT

LOCALITATI
COMPONENTE

DENUMIRE
AGLOMERARE

DENUMIRE CLUSTER

Nr.
Crt.

[PE]

2500

2209

2310

2298

2005

2000
2002

6.4.1.1.1 Cluster-ul Ploiesti
Clusterul Ploiesti este format din aglomerarile Ploiesti, Strejnicu si Gageni, amplasate pe teritoriul
UAT Ploiesti, Blejoi, Paulesti si Targsoru Vechi, de c are apartin localitatile componente Ploiesti,
Blejoi, Ploiestiori, Tamtareni, Paulesti, Paulestii Noi, Cocosesti, Strejnicu si Gageni.
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PLOIESTI

Ploiesti

PLOIESTI

Blejoi
Ploiestiori
Tantareni
Paulesti
Paulestii
Noi
Cocosesti

BLEJOI
BLEJOI
BLEJOI
PAULESTI

STREJNICU Strejnicu
GAGENI

Gageni

PAULESTI

[loc.]

[loc.]

Populatie
echivalenta

Populatie
2018
(prognozata)

Populatie
2011

Total
POPULATIE
ECHIVALENTA

DENUMIRE UAT

LOCALITATI
COMPONENTE

DENUMIRE
AGLOMERARE

DENUMIRE CLUSTER

PLOIESTI

[LE]

[LE]

209945 200627 382898

404014

PAULESTI
TARGSORU
VECHI
PAULESTI

3638
3222
1715
2401

3477
3079
1639
2294

3716
3291
1752
2452

428

409

437

914

873

933

6108

5837

6318

2143

2048

2217

Pentru cluster-ul Ploiesti s-a prevazut realizarea de retele de canalizare, astfel:
-

30,0 km pentru localitatile apartinand UAT Blejoi

-

48 km pentru localitatile apartinand UAT Paulesti

-

14,4 km pentru localitatea Strejnicu apartinand UAT Targsoru Vechi.

Municipiul Ploiesti are in derulare un contract de lucrari cuprinzand:
-

extinderea si modernizarea Statiei de Epurare – in curs de executie

-

extindere retea canalizare L=15 km,

-

reabilitarea deversoare existente aferente colector C1,

-

reabiltare canal Nedelea-Paulesti,

-

reabilitare si consolidare punct de descarcare apa epurata in paraul Dambu.

6.4.1.1.2 Aglomerarea Brazi
Aglomerarea Brazi are in componenta localitatile Brazii de Sus, Batesti si Brazii de Jos, care
apartin de UAT Brazi.
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BRAZI

Brazii de
Sus

4036

Brazi

Batesti

Populatie
echivalenta

Populatie
2018
(prognozata)

Populatie
2011

Total
POPULATIE
ECHIVALENTA

DENUMIRE UAT

LOCALITATI
COMPONENTE

DENUMIRE
AGLOMERARE

DENUMIRE CLUSTER

[LE]

[loc.]

[loc.]

[LE]

1486

1420

1537

1716

1640

1775

700

669

724

Brazii de Jos

Comuna Brazi dispune de un s istem de c analizare a apel or uzate menajere care a fost pus in
functiune in anul 2012. Reteaua de c analizare descarca apele uzate in statia de epur are a
societatii OMV Petrom S. A.

6.4.1.1.3 Cluster-ul Campina

CAMPINA

Campina

CAMPINA

BANESTI

Banesti

BANESTI

47903

Total
Populatie echivalenta
pe aglomerare

[loc.]

[loc.]

[LE]

[PE]

32935

31473

44456

44456

3096

2959

3447

3447

Populatie
echivalenta

Populatie
2018
(prognozata)

CAMPINA

[LE]

Populatie
2011

Total
POPULATIE
ECHIVALENTA

DENUMIRE UAT

LOCALITATI
COMPONENTE

DENUMIRE
AGLOMERARE

DENUMIRE CLUSTER

Clusterul Campina este format din aglomerarile Campina si Banesti, amplasate pe teritoriul UAT cu
aceleasi nume.

Pentru cluster-ul Campina s-a prevazut realizarea de retele de canalizare, astfel:
-

18,7 km – reabilitare retele de canalizare

-

18,7 km – extindere retele de canalizare.

Statia de epurare avand o capacitate proiectata de 51250 LE este prevazuta a se realiza prin
Programul Operational Sectorial Mediu – Faza 1 (POS 1).

6.4.1.1.4 Aglomerarea Brebu
Aglomerarea Brebu are in componenta localitatile Brebu Manastirei si Brebu Megiesesc, care
apartin de UAT Brebu.
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BREBU

Brebu
Manastirei
Brebu
Megiesesc

Brebu

Populatie
echivalenta

Populatie
2018
(prognozata)

Populatie
2011

Total
POPULATIE
ECHIVALENTA

DENUMIRE UAT

LOCALITATI
COMPONENTE

DENUMIRE
AGLOMERARE

DENUMIRE CLUSTER

[LE]

[loc.]

[loc.]

[LE]

3134

2995

3242

2613

2497

2703

5945

Comuna Brebu dispune de un s istem centralizat de c analizare pus in functiune in anul 2013, in
satele Brebu Manastirei si Brebu Megiesesc.

6.4.1.1.5 Aglomerarea Cornu

[LE]
CORNU

Cornu de
Sus
Cornu de
Jos

Cornu

Populatie
echivalenta

Populatie
2018
(prognozata)

Populatie
2011

Total
POPULATIE
ECHIVALENTA

DENUMIRE UAT

LOCALITATI
COMPONENTE

DENUMIRE
AGLOMERARE

DENUMIRE CLUSTER

Aglomerarea Cornu are in componenta localitatile Cornu de Sus si Cornu de Jos, care apartin de
UAT Cornu.

[loc.]

[loc.]

[LE]

1060

1013

1097

3456

3303

3575

4672

Comuna Cornu dispune de un sistem centralizat de canalizare realizat prin FEADR.
6.4.1.1.6 Cluster-ul Breaza
Cluster-ul Breaza este format din aglomerarile Breaza si Comarnic, localitatile: Breaza de Jos,
Breaza de Sus, Frasinet, Gura Beliei, Nistoresti, Podu Corbului, Surdesti, Valea Tarsei, Comarnic,
Ghiosesti, Podu Lung, Poiana, Posada, amplasate pe teritoriul UAT Breaza si Comarnic.
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Breaza
de Jos
Breaza
de Sus
Frasinet
Gura
Beliei
BREAZA
Nistoresti
Podu
Corbului
Podu
Vadului
Surdesti
Valea
Tarsei
Comarnic
Ghiosesti
Podu
Lung
COMARNIC Poiana
Posada

Populatie
echivalenta

Populatie
2018
(prognozata)

Populatie
2011

Total
POPULATIE
ECHIVALENTA

DENUMIRE UAT

LOCALITATI
COMPONENTE

DENUMIRE
AGLOMERARE

DENUMIRE CLUSTER

BREAZA

[LE]

[loc.]

[loc.]

[LE]

BREAZA

4292

4102

5135

BREAZA

6068

5799

7260

BREAZA

509

486

609

BREAZA

935

894

1119

BREAZA

832

795

995

BREAZA

309

295

370

1598

1527

1912

112

107

134

BREAZA

1241

1186

1485

COMARNIC
COMARNIC

3667
3119

3504
2981

4388
3732

COMARNIC

570

545

682

COMARNIC

3255

3111

3895

COMARNIC

1359

1299

1626

BREAZA
BREAZA

33208

Pentru Cluster-ul Breaza nu au fost identificate investitii aferente infrastructurii de canalizare.
Aglomerarile Breaza si Comarnic sunt incluse in Programul Operational Sectorial Mediu – Faza 1.

6.4.1.1.7 Cluster-ul Sinaia
Cluster-ul Sinaia este format din aglomerarile Azuga, Busteni si Sinaia, localitatile:Frasinet, Azuga,
Busteni, Poiana Tapului, Sinaia, amplasate pe teritoriul UAT Azuga, Busteni si Sinaia.
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SINAIA

AZUGA

Populatie
echivalenta

Populatie
2018
(prognozata)

Populatie
2011

Total
POPULATIE
ECHIVALENTA

DENUMIRE UAT

LOCALITATI
COMPONENTE

DENUMIRE
AGLOMERARE

DENUMIRE CLUSTER

[LE]

[loc.]

[loc.]

[LE]

Azuga

AZUGA

4440

4243

5876

Busteni

BUSTENI

6376

6093

8439

BUSTENI

Poiana
Tapului

BUSTENI

2518

2406

3333

SINAIA

Sinaia

SINAIA

10410

9948

13778

31426

Pentru cluster-ul Sinaia au fost identificate urmatoareele investitii:
-

Retele canalizare Azuga – 2,00 km

-

Retele canalizare Busteni – 27,5 km

Aglomerarile Azuga, Busteni si Sinaia sunt incluse in Programul Operational Sectorial Mediu –
Faza 1.

6.4.1.1.8 Aglomerarea Valea Doftanei
Aglomerarea Valea Doftanei are in componenta localitatile Traisteni si Tesila si este amplasata in
Nord-Vestul Judetului Prahova, pe t eritoriul UAT Valea Doftanei. Este strabatuta de dr umurile
judetene DJ 101S, DJ 101T si DJ 102I. Are in prezent 6162 locuitori, iar prognoza arata ca in 2018
va avea 5889 locuitori.

Localitate

aflata in componenta
UAT

Populatie
2011

Populatie
2018

Populatie
echivalenta

TRAISTENI

VALEA DOFTANEI

2326

2223

2626

VALEA LESPEZII

VALEA DOFTANEI

3836

3666

4331

6162

5889

6957

TOTAL
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Evacuarea apelor uzate menajere de la majoritatea locuintelor din comuna se realizeaza in bazine
vidanjabile, puturi absorbante si latrine uscate.
Pentru zona centrala a localitatii Tesila, zona in care sunt blocuri cu locuinte colective, s-a realizat
o retea de canalizare cu o lungime totala de cca. 600 m, care conduce apele uzate colectate catre
o statie de epurare. Aceasta contine un gratar, un decantor Imhoff, un bazin de contact cu V=20
mc, o statie de clorinare si 2 puturi absorbante. Apa uzata este evacuata in raul Doftana prin
infiltratie. Debitul zilnic mediu evacuat este de c ca. 47,6 mc/zi. La m omentul vizitei (iunie 2013)
statia de epurare nu functiona.
Pentru aglomerarea Valea Doftanei se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 95 km
ce va descarca gravitational spre sud catre o statie de epurare noua 7 000 LE.

6.4.1.1.9 Clusterul SLANIC
Clusterul Slanic este format din aglomerarile Slanic, Alunis, Bertea, Stefesti si Varbilau. Toata apa
colectata prin sistemele de canalizare menajera din acesle aglomerari se vor directiona in cea mai
mare parte gravitational catre o s tatie de epur are noua pent ru 22500 LE amplasata in sudul
localitatii Poiana Varbilau. Caracteristica principala a l ocalitatilor componente ale aglomerarilor
incluse in acest cluster este asezarea lor in lungul unor văi ce converg toate catre un raul Varbilau.
Desi aparent distantele intre aceste localitati sunt mici, ele sunt despartite intre ele de c ulmi
muntoase ce se inalta cu pana l a 100 m deasupra cotelor medii ale localitatilor, astfel incat la
crearea aglomerarilor acest factor a dev enit un el ement limitativ. La o pr ivire de ans amblu se
observa ca urmarea pantelor generale ale terenului si utilizarea cotelor descendente catre punctul
de confluenta este solutia cea mai evidenta pentru rezolvarea colectarii apelor uzate menajere din
acest cluster. Se creaza in acest fel premizele realizarii unei statii de epurare de dimensiuni mai
mari, cu o eficienta sporita a procesului si cu randamente mai bune ale proceselor de tratare a apei
uzate, considerandu-se amplasarea ei in sudul localitatii Varbilau.
Populatia in prezent in aglomerarile componente ale acestui cluster este coform rezultatelor
recensamantului din 2011 de 20628 locuitori, cu o estimare pentru anul 2018 de 19712 locuitori.
6.4.1.1.9.1 Aglomerarea Slanic
Aglomerarea Slanic are in componenta localitatile Slanic, Grosani si Prajani aflate pe teritoriul UAT
Slanic. Pentru aglomerarea Slanic se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 33,40
km

Localitate

aflata in componenta
UAT

Populatie
2011

Populatie
2018

Populatie
echivalenta

SLANIC

SLANIC

2918

2788

3249

GROŞANI

SLANIC

1914

1829

2081

PRĂJANI

SLANIC

1202

1149

1307

6034

5766

6637

TOTAL
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Aglomerarea Slanic este strabatuta de D J102 si DJ216A. Pe strazile principale se vor realiza
colectoare principale de canalizare menajera. Pe strazile laterale se vor realiza colectoare
secundare astfel incat sa fie deservite toate gospodariile din zonele dens populate, unitatile publice
si agentii economici din comuna.
6.4.1.1.9.2 Aglomerarea Aluniş
Aglomerarea Aluniş este compusa din localitatile Alunis si Ostrovu aflate pe teritoriul UAT Alunis.
Cele doua l ocalitati practic sunt lipite una de c ealalta iar separarea de aglomerarile apropiate
(Bertea, Cosminele) este facuta prin prezenta intre aceste localitati a unor culmi de munte,
localitatile fiind de fapt asezate in lungul unor văi. Aglomerarea Alunis este strabatuta de drumurile
judetene 214 si 101T.

Localitate

aflata in componenta
UAT

Populatie
2011

Populatie
2018

Populatie
echivalenta

ALUNIS

ALUNIS

2609

2493

2836

OSTROVU

ALUNIS

1052

1005

1144

3661

3498

3980

TOTAL

Pentru aglomerarea Alunis se propune realizarea unei retele de c analizare de 40 k m, apa
menajera colectata fiind transportata in cea mai mare parte gravitational catre statia de epu rare
Varbilau.

6.4.1.1.9.3 Aglomerarea Bertea
Aglomerarea Bertea este compusa din localitatea cu acelasi nume, unica componenta a U AT
Bertea. Se afla asezata in lungul vaii Bertea si este strabatuta de D J101T. Aglomerarea are
conform recensamantului din 2011 un nu mar de 3072 locuitori, acesta urmand sa scada conform
previziunilor la 2936 in anul 2018. Populatia echivalenta a fost estimate la 3339 [LE].
Pentru aceasta aglomerare este propusa realizarea unei retele de canalizare de 17,5 km, apa
uzata menajera colectata fiind transportata in cea mai mare perte gravitational catre statia de
epurare Varbilau.
6.4.1.1.9.4 Aglomerarea Stefesti
Aglomerarea Stefesti are in componenta localitatile Stefesti, Scurtesti si Tarsoreni, toate trei
compenente ale UAT Stefesti. Localitatea Stefesti este strabatuta de drumul judetean 216A,
legatura cu celelalte localitati componente fiind asigurata prin DC14. Prin DC143 este realizata de
asemenea o legatura cu comuna Bertea. Localitatile sunt amplasate un lungul uneia din portiunile
incipiente ale vaii Varbilau, cu cote de teren descendente catre sud.
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Localitate

aflata in componenta
UAT

Populatie
2011

Populatie
2018

STEFESTI

STEFESTI

741

708

805

SCURTESTI

STEFESTI

1262

1206

1372

TARSORENI

STEFESTI

134

128

146

2137

2042

2323

TOTAL

Populatie
echivalenta

Pentru aceasta aglomerare este propusa realizarea a 28,8 km retea canalizare ce va transporta
gravitational apa uzata menajera catre statia de epurare Varbilau.
6.4.1.1.9.5 Aglomerarea Varbilau
Aglomerarea Varbilau are in componenta localitatile Varbilau, Livadea si Poiana Varbilau aflate pe
teritoriul UAT Varbilau. Teritoriul acestei aglomerari este strabatut de drumurile judetene 102 si
101T, ce asigura accesul spre si dinspre celelalte aglomerari ale clusterului Slanic din care si
aceasta aglomerare face parte. In general, cotele de ni vel sunt descendente dinspre nord catre
sud, aglomerarea fiind asezata in cea mai mare parte in lungul vaii Varbilau.

Localitate

aflata in componenta
UAT

Populatie
2011

Populatie
2018

VARBILAU

VARBILAU

3388

3238

3683

LIVADEA

VARBILAU

1061

1014

1153

POIANA
VARBILAU

VARBILAU

1275

1218

5724

5470

TOTAL

Populatie
echivalenta

1386
6222

Solutia de canalizare propusa este in sistem divizor, apele pluviale urmand a fi colectate si
evacuate separat prin intermediul rigolelor si santurilor de scurgere existente pe marginea strazilor.
In sudul localitatii, intre Poiana Varbilau si Cotofenesti, va fi amplasata o statie de epurare cu
capacitatea de 22500 LE, capacitate ce tine cont de populatia echivalenta si debitele estimate
pentru intreg Cluster-ul.
6.4.1.1.10 Aglomerarea Drajna
Aglomerarea Drajna este compusa din localitatile componente ale Comunei Drajna, situate pe
malul stang al raului Teleajen. Apele uzate menajere ce vor fi colectate din aceste aglomerari vor
avea ca directii preponderente de curgere axele nord-sud si nord-est – sud-vest, colectand tot
debitul intr-o statie de epurare noua ce va fi construita in sudul localitatii Drajna de Jos. Statia de
epurare va avea o capacitate de 6800 LE.
Aglomerarea Drajna are in componenta localitatile Ciocrac, Drajna de Jos, Faget, Ogretin, Piatra,
Pitigoi, Plai, Podurile, Poiana Mierlei, Drajna de Sus si Catunu, toate componente ale UAT Drajna,
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dar si localitatile Nucsoara de Jos si Nucsoara de Sus care desi sunt parte a UAT Posesti au toate
argumentele pentru a fi incluse in aglomerarea Drajna, fiind efectiv unite cu Ogretin, cea mai nordestica localitate a UAT Drajna si avand cotele de teren coborand natural catre sud-vest, adica spre
centrul UAT Drajna. Este strabatuta de drumul judetean DJ 102B.
Localitate

aflata in componenta
UAT

Populatie
2011

Populatie
2018

DRAJNA DE JOS

DRAJNA

2341

2237

2422

FAGET

DRAJNA

296

283

306

OGRETIN

DRAJNA

792

757

819

PODURILE

DRAJNA

69

66

71

POIANA MIERLEI

DRAJNA

97

93

100

DRAJNA DE SUS

DRAJNA

1090

1042

1128

CATUNU

DRAJNA

362

346

374

NUCSOARA DE
JOS

POSESTI

790

755

NUCSOARA DE
SUS

POSESTI

713

681

6550

6260

TOTAL

Populatie
echivalenta

817
738
6776

Pentru aglomerarea Drajna se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 67,30 km (45
km aferenti localitatilor din raza comunei Drajna, respectiv 22,30 km aferenti localitatilor de pe raza
Comunai Posesti) ce va descarca gravitational spre sud - sud-vest. In partea de sud-vest a
aglomerarii va fi construita o statie noua de epurare dimensionata pentru 6800 LE, tinandu-se cont
si de es timarile privind debitele de ape u zate provenind de la agentii economici si din activitati
socio-institutionale.

6.4.1.1.11 Cluster Cerasu
Aglomerarea Cerasu are in componenta localitatile Valea Bradetului, Valea Lespezii, Valea Tocii,
Cerasu si Valea Borului. Aceasta aglomerare este amplasata in Nordul Judetului Prahova, pe
teritoriul UAT Cerasu. Este strabatuta de drumul judetean DJ 230.

Localitate

aflata in
componenta UAT

Populatie
2011

Populatie
2018

VALEA BRADETULUI

CERASU

343

328
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Populatie
echivalenta
355

Localitate

aflata in
componenta UAT

Populatie
2011

Populatie
2018

VALEA LESPEZII

CERASU

360

344

372

VALEA TOCII

CERASU

348

333

360

CERASU

CERASU

828

791

857

VALEA BORULUI

CERASU

545

521

564

SLON

CERASU

2204

2106

2280

4628

4423

4787

TOTAL

Populatie
echivalenta

Pentru aglomerarea Cerasu se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 30.00 km ce
va descarca gravitational spre sud catre o statie de epurare noua cu capacitatea de 4800 LE.
Pentru aglomerarea Slon se prevede un c olector de transport care va avea o l ungime de
aproximativ 1.5 km.

6.4.1.1.12 Clusterul TEIŞANI
Clusterul Teisani este compus din aglomerarile Izvoarele, Schiulesti si Teisani. Clusterul este
amplasat pe malul drept al raului Teleajen. Curgerea apelor uzate colectate are loc in principal pe
directiile nord-sud si vest-est, catre statia de e purare propusa in estul localitatii Teisani care va
avea capacitatea de 8550 LE calculata tinandu-se cont atat de debitul estimat pentru apele uzate
menajere cat si de es timarile de debi t rezultate din consumul socio-institutional si al agentilor
economici.
6.4.1.1.12.1

Aglomerarea Izvoarele

Aglomerarea Izvoarele are in componenta localitaea Izvoarele. Aceasta aglomerare este
amplasata in Nordul Judetului Prahova, pe teritoriul UAT Izvoarele. Este strabatuta de drumul
comunal DC 21 si drumul national DN 1A.
Populatia, conform recensamantului din 2011 este de 2329 locuitori conform rezultatelor
recensamantului din 2011, cu o previziune de scadere a populatiei pentru 2018 pana la 2226
locuitori. Populatia echivalenta estimate este de 2348 [LE].
Pentru aglomerarea Izvoarele se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 10,00 km ce
va descarca gravitational catre statia de epurare de 8550 LE, amplasata in Teisani.
6.4.1.1.12.2

Aglomerarea Homorâciu

Aglomerarea Homorâciu are in componenta localitatile Homarâciu si Malu Vânăt. Este strabatuta
de drumul judetean DJ 102 si drumul national DN 1A. Prin drumul comunal DC19A este legata de
localitatile Cernesti si Chiritesti ce fac parte din acelasi UAT dar nu sunt incluse in aglomerare, ele
fiind amplasate pe celalat mal al Teleajenului si avand un numar foarte mic de locuitori.
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Localitate

aflata in
componenta UAT

Populatie
2011

HOMORACIU

IZVOARELE

1961

1874

1943

MALU VANAT

IZVOARELE

835

798

813

2796

2672

2755

TOTAL

Populatie
2018

Populatie
echivalenta

Pentru aglomerarea Homarâciu se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 10,00 km
ce va descarca gravitational catre o statia de epurare propusa pe teritoriul localitatii Teisani. Panta
generala a terenului este descendenta pe directia nord-sud asigurand curgerea apelor menajere
catre amplasamentul propus al statiei. De asemenea exista si o panta vest-est ce va determina
usurarea colectarii apelor uzate si transportul lor gravitational.
6.4.1.1.12.3

Aglomerarea Teisani

Aglomerarea Teisani are in componenta localitatile Teisani, Olteni, Stubeiu si Valea Stalpului.
Aceasta aglomerare este amplasata in zona central-nordica a judetului Prahova, pe teritoriul UAT
Teisani. Este strabatuta de dr umul judetean DJ 100N care o l eaga de Slanic si DJ 219 c are o
leaga de Valenii de Munte. Este amp[lasata in lungul drumului national DN1A, tangenta cu acesta
pe directia nord-sud. Mai este strabatuta de drumurile comunala DC144 si DC19A.

Localitate

aflata in
componenta UAT

Populatie
2011

TEIŞANI

TEISANI

1.656

1583

1670

OLTENI

TEISANI

646

617

629

ŞTUBEIU

TEISANI

511

488

488

VALEA STÂLPULUI

TEISANI

686

656

656

3.499

3344

3442

TOTAL

Populatie
2018

Populatie
echivalenta

Pentru aglomerarea Teisani se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 10,0 km ce va
descarca gravitational catre o statie de epurare noua cu capacitatea de 8550 LE, amplasata in
zona estica a aglomerarii.

6.4.1.1.13 Aglomerarea Maneciu
Aglomerarea Maneciu are in componenta localitatile Maneciu Ungureni, Maneciu Pamanteni,
Gheba, Chiciureni si Facaieni, apartinand UAT Maneciu.
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Aceasta aglomerare este amplasata in nordul judetului Prahova si este strabatuta de Drumul
National DN 1 A.
Populatia conf. recensamantului din 2011 este de 9049 locuitori, iar prognoza arata ca in 2018 va
avea 9355 locuitori.
Populatia echivalenta estimata este de 9776 [LE]
Pentru aglomerarea Maneciu se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 20 km.
6.4.1.1.14 Aglomerarea Valenii de Munte
Aglomerarea Valenii de Munte are in componenta localitatea cu acelasi nume si localitatile Bughea
de Jos si Gura Vitioarei apartinand Comunei Gura Vitioarei. Aceasta aglomerare este amplasata in
Nordul Judetului Prahova, pe teritoriul UAT Valenii de Munte. Este strabatuta de drumul national
DN 1A si drumul judetean DJ 219.
Localitate

aflata in
componenta UAT

Populatie
2011

Valenii de Munte

Valenii de Munte

12257

11713

14075

Bughea de Jos

Gura Vitioarei

1096

1047

1105

Gura Vitioarei

Gura Vitioarei

2067

1975

2084

15420

14736

17264

Total

Populatie
2018

Populatie
echivalenta

Pentru Valenii de Munte se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 10,0 km ce va
descarca intr-o statie de epurare existenta, in curs de reabilitare si extindere - 19000[PE].
Pentru localitatile componente din Comuna Gura Vitioarei s-a prevazut resalizare a 30,00 km retea
de canalizare.
Configuratia geografica a zonei creaza premisele extinderii ariei de colectare si transport al apelor
uzate menejere in statia de epurare Valenii de Munte, din alte doua aglomerari: Drajna si Teisani.
Pentru includerea acestor doua aglomerari intr-un cluster “Valenii de Munte-Drajna-Teisani” este
necesara analizarea la Studiul de Fezabilitate, atat a aspectelor institutionale cat si a celor tehnice
(din punct de vedere al capacitatii de preluare a debitelor de catre reteaua de canalizare existenta
in Valenii de Munte si din punct de vedere al posibilitatii de extindere a statiei de epurare Valenii de
Munte). In acest scop, pentru aglomerarea Valenii de Munte, a fost prevazuta extinderea statiei de
epurare, in conditiile in care aceasta solutie este fezabila, pina la capacitatea de 30000 LE.
6.4.1.1.15 Aglomerarea Floresti
Aglomerarea Floresti are in componenta localitatile Floresti si Cap Rosu. Aceasta aglomerare este
amplasata in vestul judetului Prahova, pe malul stang al raului Prahova, pe teritoriul UAT Floresti.
Prin intermediul DC 111, DC113 si DJ 720 es te legata de D N1. Desi din aceasta UAT mai fac
parte inca trei localitati, faptul ca ele sunt amplasate pe celalalt mal al Prahovei duce la separarea
lor din punctul de vedere al sistemelor de colectare si tratare a apelor uzate menajere.
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Localitate

aflata in
componenta UAT

Populatie
2011

FLOREŞTI

FLORESTI

4.339

4146

4527

CAP ROŞU

FLORESTI

280

268

272

4.619

4414

4799

TOTAL

Populatie
2018

Populatie
echivalenta

Pentru aglomerarea Floresti se propune reabilitarea si extinderea unei retele de canalizare de circa
26 km ce va descarca intr-o statie de epurare existenta.
6.4.1.1.16 Clusterul MAGURENI
Clusterul Magureni este compus din aglomerarile Magureni si Catina si este amplasat in vestul
judetului, pe malul stang al raului Prahova. Panta generala a terenului impune o curgere pe directia
nord-sud, cu declivitati relativ mici ce este posibil ca in faza de proiectare sa impuna ca in unele
locuri sa se realizeze pompari pentru a se evita adancimile prea mari de pozare a colectoarelor.
Statia de epurare ce va deservi acest cluster va fi amplasata pe teritoriul administrativ al comunei
Floresti si va avea o capacitate de 7700 LE.
6.4.1.1.16.1

Aglomerarea MAGURENI

Aglomerarea MAGURENI are in componenta localitatile Magureni si Lunca Prahovei si este
amplasata in vestul judetului Prahova, pe t eritoriul UAT Magureni. Este strabatuta de dr umul
judetean DJ 145, DJ101P si DC115A.
Localitate

aflata in
componenta UAT

Populatie
2011

MĂGURENI

MAGURENI

4.095

3913

4272

LUNCA PRAHOVEI

MAGURENI

909

869

948

5.004

4782

5220

TOTAL

Populatie
2018

Populatie
echivalenta

Pentru aglomerarea Magureni se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 30 km ce
va descarca intr-o statie de epurare noua cu capacitatea de 7700 LE, amplasata in estul localitatii
Catina, componenta a aglomerarii omonime.
6.4.1.1.16.2

Aglomerarea Catina

Aglomerarea Catina are in componenta localitatile Catina, Calinesti si Novacesti. Aceasta
aglomerare este amplasata in Vestul Judetului Prahova, pe teritoriul UAT Floresti. Este strabatuta
de drumul judetean DJ 720. Are in prezent 2374 locuitori, iar prognoza arata ca in 2018 va avea
2269 locuitori.
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Localitate

aflata in
componenta UAT

Populatie
2011

CĂLINEŞTI

FLORESTI

419

400

437

CĂTINA

FLORESTI

1.205

1152

1231

NOVĂCEŞTI

FLORESTI

750

717

782

2.374

2269

2450

TOTAL

Populatie
2018

Populatie
echivalenta

Pentru aglomerarea Floresti se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 4 km ce va
descarca intr-o statie de epurare noua, care va deservi clusterul din care fac parte aglomerarile
Magureni si Catina.
6.4.1.1.17 Clusterul PACURETI
Clusterul Pacureti se afla in zona central-estica a judetului Prahova avand in componenta
aglomerarile Pacureti si Magura. Localitatile incluse sunt de tip montan, concentrarea de locuinte
fiind realizata in lungul unor vai ce converg una in alta cu pante naturale ce permit evacuarea
apelor uzate colectate catre un punct comun de convergenta. Caracteristica principala a acestui tip
de retea de c analizare este existenta unor colectoare principale reliativ lungi dar cu ramificatii
putine si scurte.
6.4.1.1.17.1

Aglomerarea Pacureti

Aglomerarea Pacureti are in componenta localitatile Pacureti, Barzila, Curmatura, Matita si Slavu
din UAT Pacureti si localitatea Magura din UAT Soimari. Aceasta aglomerare este amplasata in
zona centrala a J udetului Prahova, pe t eritoriul UAT Pacureti. Includerea localitatii Magura in
aceasta aglomerare se datoreaza existentei unei cumpene a apelor ce face ca transportul apelor
uzate catre SEAU Soimari sa nu poat a fi facut decat prin pompare, spre deosebire de s ituatia
descarcarii catre SEAU Pacureti ce poate fi facuta gravitational – asa cum reiese din analiza
pantelor naturale ale terenului. Aglomerarea Pacureti este strabatuta de drumurile judetene DJ
100M si Dj 231 si de drumurile comunale DC46 si 135.
Localitate

aflata in
componenta UAT

PĂCUREŢI

PĂCUREŢI

Populatie
2011

Populatie
2018

Populatie
Echivalenta

315

301

334

BĂRZILA

466

445

482

CURMĂTURA

326

312

337

MATIŢA

835

798

864

SLAVU

207

198

214

532

508

550

MĂGURA

SOIMARI
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TOTAL

2681

2562

2782

Pentru aglomerarea Pacureti se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 35 km (din
care 5 km pe raza localitatii Magura) ce va descarca intr-o statie de epurare noua cu capacitatea
de 2790 LE, amplasata in zona satului Curmatura.
6.4.1.1.18 Aglomerarea Baltesti - Podenii Noi
Aglomerarea Baltesti - Podenii Noi are in componenta localitatile Baltesti, Izesti, Podenii Noi,
Ghiocel, Mehedinta, Nevesteasca, Podu lui Galben, Rahova, Salcioara, Sfacarau, Popesti si Valea
Dulce. Aceasta aglomerare este amplasata in zona centrala a Judetului Prahova, pe teritoriul UAT
Baltesti si UAT Podenii Noi. Este strabatuta de drumurile judetene DJ102M, DJ100L, DJ231 si de
drumurile comunale DC128, DC45A, DC48.

Localitate

aflata in
componenta UAT

Populatie
2011

BĂLŢEŞTI

BĂLŢEŞTI

1.332

1273

1419

IZEŞTI

BĂLŢEŞTI

386

369

403

PODENII NOI

PODENII NOI

701

670

747

GHIOCEL

PODENII NOI

296

283

302

MEHEDINŢA

PODENII NOI

503

481

514

NEVESTEASCA

PODENII NOI

408

390

426

PODU LUI GALBEN

PODENII NOI

380

363

396

RAHOVA

PODENII NOI

482

461

503

SĂLCIOARA

PODENII NOI

50

48

52

POPESTI

PODENII NOI

617

590

446

SFĂCĂRĂU

PODENII NOI

428

409

644

VALEA DULCE

PODENII NOI

995

951

1038

6.578

6288

6889

TOTAL

Populatie
2018

Populatie
echivalenta

Pentru aglomerarea Baltesti se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 33,50 km, iar
pentru aglomerarea Podenii Noi este prevazuta realizarea unei retele de canalizare de cca 27,00
km, care vor descarca intr-o statie de epurare noua cu capacitatea de 6900 LE, amplasata in satul
Valea Dulce.
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Curgerea apelor uzate menajere colectate va urma pantele naturale, fiind necesare unele pompari
cu debite relativ scazute si cu inaltimi de pom pare mici pentru a s e asigura convergenta catre
amplasamentul statiei. Se va realiza astfel un colector principal pe traseul Baltesti-Izesti-Podu lui
Galben-Podenii Noi, colector ce va prelua si apele colectate de un al doilea colector ce va fi
realizat pe t raseul Nevesteasca-Mehedinta (Rahova)-Ghiocel. Dupa confluenta celor doua
colectoare acestea vor descarca in statia de epurare amplasata intre Valea Dulce si Salcioara. Un
alt colector principal de dimensiuni mai mici va realiza colectarea apelor uzate de pe teritoriul
localitatii Popesti, catre Valea Dulce directionandu-le catre aceeasi statie de epurare.
6.4.1.1.19 Aglomerarea Gornet
Aglomerarea Gornet are in componenta localitatea cu acelasi nume. Aceasta aglomerare este
amplasata in zona centrala a J udetului Prahova, pe t eritoriul UAT Gornet. Este strabatuta de
drumul judetean DJ 231.
Localitate

aflata in
componenta UAT

Populatie
2011

Populatie
2018

GORNET

GORNET

2.391

2285

2310

2.391

2285

2310

TOTAL

Populatie
echivalenta

Pentru aglomerarea Gornet se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 14,7 km ce va
descarca intr-o statie de epurare noua cu capacitatea de 2300 LE, amplasata zona de s ud a
localitatii. Fiind o localitate de creasta, unde exista o zona centrala la cote ridicate si cu dezvoltari
radiale pe pant ele descendente din jur va fi nevoie ca unele dintre aceste ramificatii sa fie
canalizate cu pompare inapoi catre zona inalta de unde apel e uzate sa fie apoi canalizate
gravitational catre statia de epurare.
6.4.1.1.20 Clusterul STARCHIOJD
Clusterul Starchiojd este amplasat in extremitatea nord-estica a j udetului Prahova. Este compus
din aglomerarile Starchiojd si Batrani, o viitoare extindere urmand sa cuprinda si localitatile Valea
Plopului si Valea Screzii care se afla pe ac eeasi zona de dec livitate a t erenului dar care au o
populatie mai mica de 2000 locuitori. Localitatile componente ale clusterului sunt localitati tipice de
munte, avand pe al ocuri diferente mari de nivel intre zona incipienta si zona de des carcare a
colectoarelor, astfel ca la faza de proiectare vor trebui gandite masuri de evitare a situatiilor limita
cu depasiri ale virezelor maxime admise.
Colectarea apelor uzate menajere se va face catre statia de epur are noua pr opusa in nordul
localitatii Valea Anei, statie ce va avea ocapacitate de 6150 LE.
6.4.1.1.20.1

Aglomerarea Starchiojd

Aglomerarea Starchiojd face parte din Clusterul Starchiojd si are in componenta localitatile
Starchiojd, Bradet, Rotarea, Valea Anei si Zmeuret. Aceasta aglomerare este amplasata in zona
de Nord a Judetului Prahova, pe teritoriul UAT Starchiojd.
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Localitate

aflata in
componenta UAT

Populatie
2011

STARCHIOJD

STARCHIOJD

3.033

2898

3185

BRĂDET

STARCHIOJD

87

83

88

ROTAREA

STARCHIOJD

200

191

202

VALEA ANEI

STARCHIOJD

392

375

395

ZMEURET

STARCHIOJD

57

54

57

3.769

3601

3927

TOTAL

Populatie
2018

Populatie
echivalenta

Pentru aglomerarea Starchiojd se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 7,6 km ce
va descarca intr-o statie de epur are noua c u capacitatea de 6150 LE, amplasata in satul Valea
Anei.
6.4.1.1.20.2

Aglomerarea Batrani

Aglomerarea Batrani are in componenta localitatile Batrani si Poiana Mare. Aceasta aglomerare
este amplasata in zona de Nord a Judetului Prahova, pe teritoriul UAT Batrani. Este strabatuta de
drumul comunal DC 34.
Localitate

aflata in
componenta UAT

Populatie
2011

BĂTRÂNI

BĂTRÂNI

1.976

1888

2044

POIANA MARE

BĂTRÂNI

171

163

177

2.147

2051

2221

TOTAL

Populatie
2018

Populatie
echivalenta

Pentru aglomerarea Batrani se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 12 km ce va
descarca intr-o statie de epurare noua cu capacitatea de 6150 LE, amplasata in satul Valea Anei.
6.4.1.1.21 Aglomerarea Soimari
Aglomerarea Soimari are in componenta localitatile Carbunesti si Gogeasca (din UAT Carbunesti),
Aricestii Zeletin (din UAT omonim), Surani (UAT Surani), Soimari si Lopatnita (UAT Soimari).
Aceasta aglomerare este amplasata in zona de nord-est a judetului Prahova, si este strabatuta de
drumurile judetene DJ 100M, DJ219, DJ233 si de drumurile comunale DC48, DC47, DC52, DC55.
Localitate

aflata in componenta
UAT

LOPATNIŢA

SOIMARI

Populatie 2011
735
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Populatie
2018
702

Populatie
echivalenta
760

Localitate

aflata in componenta
UAT

Populatie 2011

ŞOIMARI

SOIMARI

1.759

1681

1866

SURANI

SURANI

1.654

1581

1711

ARICEŞTII - ZELETIN

ARICEŞTII - ZELETIN

982

938

1016

CĂRBUNEŞTI

CARBUNESTI

1.375

1314

1422

GOGEASCA

CARBUNESTI

267

255

275

6.772

6471

7050

TOTAL

Populatie
2018

Populatie
echivalenta

Pentru aglomerarea Soimari se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 75,0 km ce
va descarca intr-o statie de epurare noua cu capacitatea de 7050 LE, amplasata in sudul satului
Soimari. Curgerea este in principal pe directia nord-sud.
6.4.1.1.22 Clusterul GORNET-CRICOV
6.4.1.1.22.1

Aglomerarea Gornet-Cricov

Aglomerarea Gornet-Cricov are in componenta localitatile Valea Cricovului (UAT Apostolache),
Gornet-Cricov, Coserele, Dobrota, Priseaca, Tarculesti si Valea Seaca (UAT Gornet-Cricov).
Aceasta aglomerare este amplasata in zona de central-estica a Judetului Prahova. Este strabatuta
de drumurile judetene DJ102C si DJ102R si de drumurile comunale DC49 si DC50.
Localitate

aflata in componenta
UAT

Populatie 2011

GORNET-CRICOV

GORNET-CRICOV

366

350

388

COŞERELE

GORNET-CRICOV

504

482

521

PRISEACA

GORNET-CRICOV

325

311

336

ŢĂRCULEŞTI

GORNET-CRICOV

641

613

663

VALEA SEACĂ

GORNET-CRICOV

172

164

173

DOBROTA

GORNET-CRICOV

310

296

321

VALEA CRICOVULUI

APOSTOLACHE

276

264

278

2594

2479

2681

TOTAL

Populatie
2018

Populatie
echivalenta

Pentru aglomerarea Gornet-Cricov se propune realizarea unei retele de canalizare de cca 13 km
ce va descarca intr-o statie de epu rare noua cu capacitatea de 4920 LE, amplasata in sudul
localitatii Plavia.
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6.4.1.1.22.2

Aglomerarea Mocesti

Aglomerarea Mocesti are in componenta localitatile Plavia, Straosti si Mocesti. Aceasta
aglomerare este amplasata in zona de E st a J udetului Prahova, pe t eritoriul UAT Iordacheanu.
Este strabatuta de drumul judetean DJ 102C.
Localitate

aflata in componenta
UAT

Populatie 2011

Populatie
2018

MOCESTI

IORDACHEANU

1.212

1158

1286

STRAOSTI

IORDACHEANU

306

292

309

PLAVIA

IORDACHEANU

621

593

642

2.139

2043

2237

TOTAL

Populatie
echivalenta

Pentru aglomerarea Mocesti se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 12,5 km ce
va descarca intr-o statie de epurare noua cu capacitatea de 4920 LE, amplasata in sudul localitatii
Plavia.
6.4.1.1.23 Aglomerarea Valea Calugareasca 1
Aglomerarea Valea Calugareasca 1 a re in componenta localitatile Rachieri, Valea Larga, Valea
Mantei, Valea Nicovani, Valea Poienii, Valea Popii, Valea Ursoii, Valea Calugareasca si Arva.
Aceasta aglomerare este amplasata in zona central - sudica a judetului Prahova, pe teritoriul UAT
Valea Calugareasca. Este strabatuta de drumul national DN 1B.
Localitate

aflata in componenta UAT

Populatie
2011

Populatie
2018

RACHIERI

VALEA CĂLUGĂREASCĂ

1.467

1402

1518

VALEA LARGĂ

VALEA CĂLUGĂREASCĂ

685

655

709

VALEA MANTEI

VALEA CĂLUGĂREASCĂ

334

319

337

VALEA NICOVANI

VALEA CĂLUGĂREASCĂ

667

637

690

VALEA POIENII

VALEA CĂLUGĂREASCĂ

326

312

329

VALEA POPII

VALEA CĂLUGĂREASCĂ

914

873

945

VALEA URSOII

VALEA CĂLUGĂREASCĂ

402

384

416

VALEA
CĂLUGĂREASCĂ

VALEA CĂLUGĂREASCĂ

2.419

2312

ARVA

VALEA CĂLUGĂREASCĂ

535

511

553

CHIŢORANI

BUCOV

1.212

1158

1254
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Populatie
echivalenta

2566

VALEA ORLEI

BUCOV

TOTAL

142

136

143

9.103

8699

9459

Pentru aglomerarea Valea Calugareasca 1 se propune realizarea unei retele de canalizare de cca
55,50 km ce va descarca intr-o statie de epurare existenta cu capacitatea de 10500 LE, ce va fi
reabilitata si extinsa pentru epurare avansata, amplasata in Valea Calugareasca.
6.4.1.1.24 Aglomerarea Draganesti
Aglomerarea Draganesti si are in componenta localitatile Draganesti, Cornu de Jos, Meri din UAT
Draganesti si Cornu de Sus si Ciupelnita din UAT Dumbrava. Aceasta aglomerare este amplasata
in zona de sud a judetului Prahova. Este strabatuta de drumurile judetene DJ 100B, DJ 147 si DJ
101F si de drumul comunal DC81.
Localitate

aflata in componenta UAT

DRĂGĂNEŞTI

DRAGANESTI

1.252

1196

1361

CORNU DE JOS

DRAGANESTI

635

607

674

MERI

DRAGANESTI

1.049

1002

1140

CIUPELNIŢA

DUMBRAVA

722

690

1057

CORNU DE SUS

DUMBRAVA

972

929

766

4.630

4424

4997

TOTAL

Populatie 2011

Populatie
2018

Populatie
echivalenta

Pentru localitatile apartinand UAT Draganesti se propune realizarea unei retele de canalizare de
circa 24 km iar pentru localitatile care apartin de UAT Dumbrava s-a prevazut o retea de canalizare
de 7,00 km, ce va descarca intr-o statie de epurare noua cu capacitatea de 5000 LE ce va fi
amplasata in sudul localitatii Draganesti.
6.4.1.1.25 Clusterul OLARI
Clusterul Olari are in componenta aglomerarile Olari si Buda. Este amplasat in zona de sud a
judetului, in zona cu pante foarte mici, motiv pentru care vor fi necesare unele pompari in reteaua
de colectare a apelor uzate menajere. Trebuie de asemenea realizata si o traversare (sub/supra) a
raului Prahova la trecerea din aglomerarea Buda in aglomerarea Olari.
In sudul localitatii Olari va fi construita o statie de epurare cu o capacitate de 4500 LE.
6.4.1.1.25.1

Aglomerarea Olari

Aglomerarea Olari are in componenta localitatile Olari, Olarii Vechi si Fanari. Aceasta aglomerare
este amplasata in zona de Sud a Judetului Prahova, pe teritoriul UAT Olari. Este strabatuta de
drumul judetean DJ 101D.
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Localitate

aflata in componenta UAT

Populatie 2011

Populatie
2018

Populatie
echivalenta

OLARI

OLARI

815

779

864

OLARII VECHI

OLARI

870

831

900

FÂNARI

OLARI

461

441

477

2146

2051

2241

TOTAL

Pentru aglomerarea Olari se propune realizarea unei retele de canalizare de c irca 15 km ce va
descarca intr-o statie de epurare noua cu capacitatea de 4500 LE, care va deservi clusterul din
care fac parte aglomerarile Olari, Independenta si Palanca, amplasata in satul Olari.
6.4.1.1.25.2

Aglomerarea Buda

Aglomerarea Buda are in componenta localitatile Buda si Palanca. Aceasta aglomerare este
amplasata in zona de sud a judetului Prahova, pe teritoriul UAT Rafov. Este strabatuta de drumul
judetean DJ 101D.
Localitate

aflata in componenta UAT

Populatie 2011

Populatie
2018

BUDA

RAFOV

1.030

984

PALANCA

RAFOV

1.125

1075

2.155

2059

TOTAL

Pentru aglomerarea Buda se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 13,4 km ce va
descarca prin pompare printr-o traversare a raului Prahova in reteaua de canalizare a aglomerarii
Olari, de unde apa uzata menajera va fi directionata catre statia de epurare propusa amplasata in
satul Olari ce va avea o capacitate de 4500 LE.
6.4.1.1.26 Clusterul PUCHENII MARI
Clusterul Puchenii Mari are in componenta aglomerarile Puchenii Mari, Gorgota si Crivina.
Amplasate de o parte si de alta a raului Prahova aceste aglomerari prezinta pante naturale
coincidente catre zona vaii raului. Va trebui tinut cont de nec esitatea realizarii unei sub/supra
traversari catre statia de epurare propusa ce va fi construita la nord de Potigrafu si la sud de
Miroslavesti. Capacitatea statiei de epurare ce va deservi acest cluster va fi de 12070 LE.
6.4.1.1.26.1

Aglomerarea Puchenii Mari

Aglomerarea Puchenii Mari are in componenta localitatile Puchenii Mari, Puchenii Mici, Puchenii
Mosneni, Miroslavesti, Moara si Odaile. Aceasta aglomerare este amplasata in zona de Sud a
Judetului Prahova, pe teritoriul UAT Puchenii Mari. Este strabatuta de drumul national DN 1.
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Localitate

aflata in componenta UAT

PUCHENII MARI

PUCHENII MARI

1.312

1.254

1392

PUCHENII MICI

PUCHENII MARI

559

534

1527

PUCHENII-MOŞNENI

PUCHENII MARI

1.476

1.410

2022

MIROSLĂVEŞTI

PUCHENII MARI

1.955

1.868

578

MOARA

PUCHENII MARI

520

497

538

ODĂILE

PUCHENII MARI

583

557

603

6.405

6.120

6660

TOTAL

Populatie 2011

Populatie
2018

Populatie
echivalenta

Pentru aglomerarea Puchenii Mari se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 33,4
km ce va descarca intr-o statie de epurare existenta amplasata in localitatea Fanari, ce va fi
extinsa pana la capacitatea de 12070 LE, si i se va adauga treapta tertiara.
6.4.1.1.26.2

Aglomerarea Gorgota

Aglomerarea Gorgota are in componenta localitatile Gorgota, Fanari, si Potigrafu. Aceasta
aglomerare este amplasata in zona de Sud a Judetului Prahova, pe teritoriul UAT Gorgota. Este
strabatuta de drumul national DN 1.

Localitate

aflata in componenta UAT

GORGOTA

GORGOTA

1.130

1.080

1199

FÂNARI

GORGOTA

328

313

331

POTIGRAFU

GORGOTA

1.337

1.278

1383

2.795

2.671

2912

TOTAL

Populatie 2011

Populatie
2018

Populatie
echivalenta

Pentru aglomerarea Gorgota se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 4,2 km ce va
descarca intr-o statie de epurare existenta amplasata in localitatea Fanari, ce va fi extinsa pana la
capacitatea de 12070 LE si i se va adauga treapta de epurare avansata.
6.4.1.1.26.3

Aglomerarea Crivina

Aglomerarea Crivina are in componenta localitatile Crivina si Poenarii Apostoli.
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Localitate

aflata in componenta UAT

CRIVINA

GORGOTA

993

949

1027

POENARII APOSTOLI

GORGOTA

1.419

1.356

1468

2.412

2.305

2495

TOTAL

Populatie 2011

Populatie
2018

Populatie
echivalenta

Pentru aglomerarea Crivina se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 7 km ce va
descarca intr-o statie de epurare existenta amplasata in localitatea Fanari, ce va fi extinsa pana la
capacitatea de 12070 LE, si i se va adauga treapta tertiara.
6.4.1.1.27 Aglomerarea Barcanesti
Aglomerarea Barcanesti are in componenta localitatile Barcanesti, Puscasi, Romanesti si Tatarani
din UAT Barcanesti si localitatea Pietrosani din UAT Puchenii Mari. Aceasta aglomerare este
amplasata in zona de Sud a Judetului Prahova fiind strabatuta de drumul national DN 1.
Localitate

aflata in componenta UAT

BĂRCĂNEŞTI

BĂRCĂNEŞTI

3.226

3.083

3422

PUŞCAŞI

BĂRCĂNEŞTI

413

395

406

ROMÂNEŞTI

BĂRCĂNEŞTI

1.977

1.889

2045

TĂTĂRANI

BĂRCĂNEŞTI

3.013

2.879

3117

PIETROŞANI

PUCHENII MARI

2.420

2.313

2503

11.049

10.559

11493

TOTAL

Populatie 2011

Populatie
2018

Populatie
echivalenta

Pentru aglomerarea Barcanesti se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 59,6 km
(47,0 km – localitatile apartinatoare de UAT Barcanesti; 12,60 km – localitatea Pietrosani) ce va
descarca intr-o statie de epur are noua, cu capacitatea de 11500 LE, amplasata in localitatea
Pietrosani.

6.4.1.1.28 Aglomerarea Poienarii Burchii
Aglomerarea Poienarii Burchii are in componenta localitatile Poienarii Burchii, Carbunari, Pioresti si
Podu Valeni. Aceasta aglomerare este amplasata in zona de Sud a Judetului Prahova, pe teritoriul
UAT Poienarii Burchii. Este strabatuta de drumul judetean DJ 101E.
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Localitate

aflata in componenta UAT

POIENARII BURCHII

POIENARII BURCHII

1.269

1213

1293

CĂRBUNARI

POIENARII BURCHII

181

173

178

PIOREŞTI

POIENARII BURCHII

327

312

321

PODU VĂLENI

POIENARII BURCHII

217

207

213

1994

1906

2005

TOTAL

Populatie 2011

Populatie
2018

Populatie
echivalenta

Pentru aglomerarea Poienarii Burchii se propune realizarea unei retele de canalizare de cca 31 km
ce va descarca intr-o statie de epurare noua cu capacitatea de 2000 LE.

6.4.1.1.29 Aglomerarea Sirna
Aglomerarea Sirna are in componenta localitatile Sirna, Varnita si Tariceni. Aceasta aglomerare
este amplasata in zona de Sud a J udetului Prahova, pe t eritoriul UAT Sirna. Este strabatuta de
drumul judetean DJ 101A.

Localitate

aflata in componenta UAT

ŞIRNA

ŞIRNA

771

737

798

VARNITA

ŞIRNA

878

839

908

TĂRICENI

ŞIRNA

1926

1841

1992

3575

3416

3698

TOTAL

Populatie 2011

Populatie
2018

Populatia
echivalenta

Pentru aglomerarea Sirna se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 18 km ce va
descarca intr-o statie de epurare noua cu capacitatea de 3700 LE amplasata in sudul aglomerarii,
in satul Tariceni.

6.4.1.1.30 Aglomerarea Cocorastii Colt
Aglomerarea Cocorastii Colt face parte din Clusterul Cocorastii Colt si are in componenta
localitatile Cocorastii Colt, Chesnoiu, Cocorastii Grind, Coltu de J os, Ghioldum si Persunari.
Aceasta aglomerare este amplasata in zona de S ud-Vest a J udetului Prahova, pe t eritoriul UAT
Cocorastii Colt. Este strabatuta de drumul national DN 1A si drumul judetean DJ 101A.
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Localitate

aflata in componenta UAT

COCORĂŞTII COLŢ

COCORĂŞTII COLŢ

541

517

574

CHEŞNOIU

COCORĂŞTII COLŢ

196

187

200

COCORĂŞTII GRIND

COCORĂŞTII COLŢ

788

753

815

COLŢU DE JOS

COCORĂŞTII COLŢ

294

281

304

GHIOLDUM

COCORĂŞTII COLŢ

201

192

208

PERŞUNARI

COCORĂŞTII COLŢ

458

438

474

2478

2368

2575

TOTAL

Populatie 2011

Populatie
2018

Populatie
echivalenta

Pentru aglomerarea Cocorastii Colt se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 30 km
ce va descarca intr-o statie de epurare noua cu capacitatea de 2600 LE, care va fi amplasata in
satul Coltu de Jos.

6.4.1.1.31 Aglomerarea Filipestii de Targ
Aglomerarea Filipestii de Targ are in componenta localitatile Filipestii de Targ, Bratasanca, Ezeni,
Marginenii de J os si Ungureni. Aceasta aglomerare este amplasata in zona de V est a J udetului
Prahova, pe teritoriul UAT Filipestii de Targ. Este strabatuta de drumul judetean DJ 101P.
Localitate

aflata in componenta UAT

FILIPEŞTII DE TÂRG

FILIPEŞTII DE TÂRG

2.553

2440

2708

BRĂTĂŞANCA

FILIPEŞTII DE TÂRG

567

542

572

EZENI

FILIPEŞTII DE TÂRG

401

383

404

MĂRGINENII DE JOS

FILIPEŞTII DE TÂRG

3.187

3046

3297

UNGURENI

FILIPEŞTII DE TÂRG

981

937

1015

7.689

7348

7996

TOTAL

Populatie 2011

Populatie
2018

Populatie
echivalenta

Pentru aglomerarea Filipestii de Targ se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 30
km ce va descarca intr-o statie de epurare noua cu capacitatea de 8000 LE, care va deservi
aglomerarea, statie ce va fi amplasata in satul Bratasanca.
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6.4.1.1.32 Aglomerarea Aricestii Rahtivani
Aglomerarea Aricestii Rahtivani are in componenta localitatile Aricestii Rahtivani si Nedelea si este
amplasata in zona de vest a judetului Prahova, pe teritoriul UAT Aricestii Rahtivani. Este strabatuta
de drumurile judetene DJ 144 si DJ 1011. Populatia conf. recensamantului din 2011 este de 5170
locuitori, iar prognoza arata ca in 2018 va avea 4941 locuitori.
Populatia echivalenta estimata este de 5484 [LE]
Pentru aglomerarea Aricestii Rahtivani se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 25
km ce va descarca intr-o statie de epurare noua cu capacitatea de 5500 LE.

6.4.1.1.33 Aglomerarea Telega - Scorteni
Aglomerarea Telega - Scorteni are in componenta localitatile Telega si Doftana din UAT Telega si
localitatile Scorteni, Bordenii Mari, Bordenii Mici, Mislea si Sarca din UAT Scorteni. Aceasta
aglomerare este amplasata in zona de nord - vest a judetului Prahova. Este strabatuta de drumul
judetean DJ 100E si drumurile comunale DC5C, DC5 si DC133.
Localitate

aflata in componenta UAT

TELEGA

TELEGA

3.903

3730

3935

DOFTANA

TELEGA

465

444

457

SCORŢENI

SCORŢENI

1.358

1298

1333

BORDENII MARI

SCORŢENI

1.390

1328

1365

BORDENII MICI

SCORŢENI

509

486

500

MISLEA

SCORŢENI

1.910

1825

1875

SÂRCA

SCORŢENI

467

446

459

URLETA

BANESTI

2144

2049

2105

10.002

9557

12029

TOTAL

Populatie 2011

Populatie
2018

Populatie
echivalenta

Pentru aglomerarea Telega se propune realizarea unei retele de canalizare avand lungimile:
-

UAT Telega – 53,70 km

-

UAT Scorteni – 34,00 km

-

UAT Banesti (Urleta) – 16,40 km

care va descarca intr-o statie de epurare noua cu capacitatea de 12000 LE, care va fi amplasata in
satul Sârca din UAT Scorţeni.
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6.4.1.1.34 Clusterul Boldesti Scaeni
6.4.1.1.34.1

Aglomerarea Boldesti-Scaeni

Aglomerarea Boldesti-Scaeni are in componenta localitatea cu acelasi nume. Aceasta aglomerare
este amplasata in zona centrala a judetului Prahova, pe teritoriul UAT Boldesti-Scaeni. Este
strabatuta de drumurile judetene DJ 232 si DJ 250. Populatia conf. recensamantului din 2011 este
de 10105 locuitori, iar prognoza arata ca in 2018 va avea 9657 locuitori. Populatia echivalenta
estimate este de 10.719[LE].
Pentru aglomerarea Boldesti Scaeni se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 48,40
km ce va descarca intr-o statie de epurare cu capacitatea de 20800 LE, care va deservi cluster-ul
din care fac parte aglomerarile Boldesti Scaeni, Magurele si Lipanesti.

6.4.1.1.34.2

Aglomerarea Magurele

Aglomerarea Magurele face parte din Cluster-ul Boldesti Scaeni si are in componenta localitatile
Magurele, Coada Malului si Iazu. Aceasta aglomerare este amplasata in zona centrala a judetului
Prahova, pe t eritoriul UAT Magurele. Este strabatuta de dr umul national DN 1A. Populatia conf.
recensamantului din 2011 este de 4749 locuitori, iar prognoza arata ca in 2018 va avea 4538
locuitori. Populatia echivalenta estimate este de 4874[LE].
Pentru aglomerarea Magurele se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 27 km ce
va descarca intr-o statie de epur are cu capacitatea de 20800 LE, care va deservi cluster-ul din
care fac parte aglomerarile Boldesti Scaeni, Magurele si Lipanesti.
6.4.1.1.34.3

Aglomerarea Lipanesti

Aglomerarea Lipanesti face parte din Cluste-rul Boldesti Scaeni si are in componenta localitatile
Lipanesti, Sipotu si Zamfira. Aceasta aglomerare este amplasata in zona Centrala a J udetului
Prahova, pe teritoriul UAT Lipanesti. Este strabatuta de drumul national DN 1A. . Populatia conf.
recensamantului din 2011 este de 5166 locuitori, iar prognoza arata ca in 2018 va avea 4937
locuitori. Populatia echivalenta estimata este de 5208 [LE].
Pentru aglomerarea Lipanesti se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 31 km ce va
descarca intr-o statie de epurare cu capacitatea de 20800 LE, care va deservi clusterul din care
fac parte aglomerarile Boldesti Scaeni, Magurele si Lipanesti.

6.4.1.1.35 Clusterul COCORASTII MISLII
Clusterul Cocorastii Mislii are in componenta aglomerarile Cocorastii Mislii si Valcanesti.
6.4.1.1.35.1 Aglomerarea Cocorastii Mislii
Aglomerarea Cocorastii Mislii are in componenta localitatile Cocorastii Mislii, Goruna si Tiparesti.
Aceasta aglomerare este amplasata in zona de nord-vest a j udetului Prahova, pe t eritoriul UAT
Cocorastii Mislii. Este strabatuta de drumul judetean DJ 100D. Populatia conf. recensamantului din
2011 este de 3229 locuitori, iar prognoza arata ca in 2018 va avea 3086 locuitori.
Populatia echivalenta estimata este de 3387 [LE]
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Pentru aglomerarea Cocorastii Mislii se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 16,5
km ce va descarca intr-o statie de epurare cu capacitatea de 6550 LE, care va deservi clusterul din
care fac parte aglomerarile Cocorastii Mislii si Valcanesti.
6.4.1.1.35.2

Aglomerarea Valcanesti

Aglomerarea Valcanesti are in componenta localitatile Valcanesti si Carjari. Aceasta aglomerare
este amplasata in zona de nord-vest a judetului Prahova, pe teritoriul UAT Valcanesti. Este
strabatuta de dr umul judetean DJ 218. Populatia conf. recensamantului din 2011 es te de 3075
locuitori, iar prognoza arata ca in 2018 va avea 2939 locuitori.
Populatia echivalenta estimata este de 3164 [LE]
Pentru aglomerarea Cocorastii Mislii se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 22
km ce va descarca intr-o statie de epurare cu capacitatea de 6550 LE, care va deservi clusterul din
care fac parte aglomerarile Cocorastii Mislii si Valcanesti.
6.4.1.1.36 Aglomerarea Provita
Aglomerarea Provita are in componenta localitatile Provita de Sus, Valea Bradului, Izvoru si Plaiu
aflate pe teritoriul UAT Provita de Sus si localitatile Provita de Jos, Piatra si Draganeasa aflate pe
teritoriul UAT Provita de Jos. Aceasta aglomerare este amplasata in zona de v est a j udetului
Prahova. Este strabatuta de drumul judetean DJ 100E.
Localitate

aflata in componenta UAT

DRAGANEASA

PROVITA DE JOS

1015

970

144

VALEA BRADULUI

PROVITA DE SUS

143

137

1220

PROVITA DE SUS

PROVITA DE SUS

1150

1099

241

IZVORU

PROVITA DE SUS

239

228

528

PLAIU

PROVITA DE SUS

510

487

1050

PIATRA

PROVITA DE JOS

161

154

162

PROVITA DE JOS

PROVITA DE JOS

1088

1040

1154

4306

4115

4499

TOTAL

Populatie 2011

Populatie
2018

Populatia
echivalenta

Pentru aglomerarea Provita se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 51 km (UAT
Provita de S us – 29km; UAT Provita de J os – 21,5 km) ce va descarca intr-o statie de epur are
noua cu capacitatea de 4500 LE, care va deservi cluster-ul din care fac parte aglomerarile
Draganeasa si Provita, amplasata in localitatea Draganeasa.

6.4.1.1.37 Aglomerarea Adunati
Aglomerarea Adunati are in componenta localitatile Adunati, Ocina de Jos si Ocina de Sus si este
amplasata in vestul judetului Prahova, pe t eritoriul UAT Adunati. Este strabatuta de drumurile
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judetene DJ 100E si DJ 710. Populatia conf. recensamantului din 2011 este de 2104 locuitori, iar
prognoza arata ca in 2018 va avea 2011 locuitori.
Populatia echivalenta estimata este de 2298 [LE]
Pentru aglomerarea Adunati se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 22,5 km ce
va descarca intr-o statie de epu rare noua c u capacitatea de 2300 LE, amplasata in localitatea
Ocina de Jos.

6.4.1.1.38 Aglomerarea Poiana Campina
Aglomerarea Poiana Campina are in componenta localitatile Poiana Campina, Ragmanu si
Pietrisu, fiind este amplasata in vestul judetului Prahova, pe teritoriul UAT Poiana Campina. Este
strabatuta de drumurile judetene DJ 100E, DC 117 si DJ 100E. Populatia conf. recensamantului
din 2011 este de 3714 locuitori, iar prognoza arata ca in 2018 va avea 3549 locuitori.
Populatia echivalenta estimata este de 5000 [LE]
Pentru aglomerarea Poiana Campina se propune realizarea unei retele de canalizare de 23,6 km
ce va descarca intr-o statie de epurare noua cu capacitatea de 5000 LE.

6.4.1.1.39 Aglomerarea Sangeru
Aglomerarea Sangeru are in componenta localitatile Tisa, Sangeru, Butuci, Miresu Mare, Miresu
Mic si este amplasata in estul judetului Prahova, pe t eritoriul UAT Sangeru. Este strabatuta de
drumul judetean DJ 102C. Populatia conf. recensamantului din 2011 es te de 5239 locuitori, iar
prognoza arata ca in 2018 va avea 5006 locuitori.
Populatia echivalenta estimata este de 5195 [LE]
Pentru aglomerarea Sangeru se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 45 km ce va
descarca intr-o statie de epurare noua cu capacitatea de 5200 LE, amplasata in localitatea Tisa.

6.4.1.1.40 Aglomerarea Gura Vadului
Aglomerarea Gura Vadului are in componenta localitatile Gura Vadului, Persunari, Tohani si este
amplasata in Estul Judetului Prahova, pe teritoriul UAT Gura Vadului. Este strabatuta de drumul
judetean DJ 100H. Populatia conf. recensamantului din 2011 este de 2285 locuitori, iar prognoza
arata ca in 2018 va avea 2184 locuitori.
Populatia echivalenta estimata este de 2209 [LE]
Pentru aglomerarea Gura Vadului se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 15 km
ce va descarca intr-o statie de epurare noua cu capacitatea de 2200 LE, amplasata in localitatea
Gura Vadului.

6.4.1.1.41 Clusterul Fantanele
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Cluster-ul Fantanele are in componenta localitatea Fantanele – UAT Fantanele si localitatile Vadu
Sapat, Ghinoaica si Ungureni aflate pe teritoriul UAT Vadu Sapat. Aceasta aglomerare este
amplasata in zona de est a judetului Prahova. Este strabatuta de drumul judetean DJ 238.
Localitate

aflata in componenta UAT

FANTANELE

FANTANELE

1952

1865

1886

VADU SAPAT

VADU SAPAT

753

720

727

GHINOAICA

VADU SAPAT

138

132

133

UNGURENI

VADU SAPAT

787

752

760

3630

3469

3507

TOTAL

Populatie 2011

Populatie
2018

Populatia
echivalenta

Pentru cluster-ul Fantanele se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 25 km (UAT
Fantanele – 8km; UAT Vadu Sapat – 17 km) ce va descarca intr-o statie de epur are noua c u
capacitatea de 3500 LE.

6.4.1.1.42 Aglomerarea Ceptura
Aglomerarea Ceptura are in componenta localitatile Ceptura de J os, Ceptura de S us, Rotari si
Soimesti, fiind amplasata in Estul Judetului Prahova, pe teritoriul UAT Ceptura. Este strabatuta de
drumul judetean DJ 102N. Populatia conf. recensamantului din 2011 es te de 4533 locuitori, iar
prognoza arata ca in 2018 va avea 4332 locuitori.
Populatia echivalenta estimata este de 4689 [LE]
Pentru aglomerarea Ceptura se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 24,5 km ce
va descarca intr-o statie de epurare existenta.

6.4.1.1.43 Aglomerarea Mizil
Aglomerarea Mizil are in componenta localitatile Mizil si Fefelei si este amplasata in Estul Judetului
Prahova, pe teritoriul UAT Mizil. Este strabatuta de Drumul National DN 1B si drumurile judetene
DJ 100H si DJ 100C. Populatia conf. recensamantului din 2011 este de 14312 locuitori, iar
prognoza arata ca in 2018 va avea 13677 locuitori.
Populatia echivalenta estimata este de 17438 [LE]
Pentru aglomerarea Mizil se propune realizarea unei retele de canalizare de 7,23 km.
Statia de epurare are o capacitate proiectata de 18000 PE si este prevazuta a se realiza prin
Programul Operational Sectorial Mediu – faza 1 (POS 1).
6.4.1.1.44 Aglomerarea Baba Ana
Aglomerarea Baba Ana are in componenta localitatile Conduratu, Baba Ana si este amplasata in
Estul Judetului Prahova, pe t eritoriul UAT Baba Ana. Este strabatuta de drumurile judetene DJ
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102D si DJ 149. Populatia conf. recensamantului din 2011 es te de 3009 locuitori, iar prognoza
arata ca in 2018 va avea 2875 locuitori.
Populatia echivalenta estimata este de 3002 [LE]
Pentru aglomerarea Baba Ana se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 18 km ce
va descarca intr-o statie de epurare existenta.

6.4.1.1.45 Aglomerarea Colceag
Aglomerarea Colceag are in componenta localitatile Colceag, Inotesti, Valcele si este amplasata in
Estul Judetului Prahova, pe teritoriul UAT Colceag. Este strabatuta de drumul judetean DJ 102N.
Populatia conf. recensamantului din 2011 este de 4042 locuitori, iar prognoza arata ca in 2018 va
avea 3863 locuitori.
Populatia echivalenta estimata este de 3996 [LE]
Pentru aglomerarea Colceag se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 43,5 km ce
va descarca intr-o statie de epur are existenta ce va fi extinsa pana la capacitatea de 4000 LE,
amplasata in localitatea Colceag.

6.4.1.1.46 Aglomerarea Tomsani
Aglomerarea Tomsani are in componenta localitatile Tomsani, Loloiasca, Magula, Satucu si este
amplasata in Estul Judetului Prahova, pe t eritoriul UAT Tomsani. Este strabatuta de dr umul
judetean DJ 146. Populatia conf. recensamantului din 2011 es te de 4461 locuitori, iar prognoza
arata ca in 2018 va avea 4263 locuitori.
Populatia echivalenta estimata este de 4299 [LE]
Pentru aglomerarea Tomsani se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 30 km ce va
descarca intr-o statie de epurare noua c u capacitatea de 4300 LE, amplasata in localitatea
Magula.

6.4.1.1.47 Aglomerarea Albesti Paleologu
Aglomerarea Albesti Paleologu are in componenta localitatile Albesti Paleologu, Albesti Muru,
Vadu Parului si este amplasata in zona centrala a Judetului Prahova, pe teritoriul UAT Albesti
Paleologu. Este strabatuta de drumul national DN 1B. Populatia, conf. recensamantului din 2011,
este de 4822 locuitori, iar prognoza arata ca in 2018 va avea 4608 locuitori.
Populatia echivalenta estimata este de 4998 [LE]
Pentru aglomerarea Albesti Paleologu se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 35
km ce va descarca intr-o statie de epurare noua cu capacitatea de 5000 LE, amplasata in
localitatea Vadu Parului.
6.4.1.1.48 Aglomerarea Urlati
Aglomerarea Urlati are in componenta localitatile Urlati, Orzoaia de J os, Valea Pietrei, Arionestii
Vechi, Arionestii Noi, Orzoaia de Sus, Valea Mieilor, Schiau si Valea Bobului si este amplasata in
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zona centrala a J udetului Prahova, pe t eritoriul UAT Urlati. Este strabatuta de drumul judetean
Dj102C si Dj102K. Populatia, conf. recensamantului din anul 2011, este de 8775 locuitori, iar
prognoza arata ca in 2018 va avea 8386 locuitori.
Populatia echivalenta estimata este de 10000 [LE]
Pentru aglomerarea Urlati se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 13,5 km.
Statia de E purare, avand o c apacitate proiectata de 10500 PE, este prevazuta a s e realiza prin
POS 1.

6.4.1.1.49 Aglomerarea Valea Calugareasca 2
Aglomerarea Valea Calugareasca 2 are in componenta localitatile Radila, Coslegi, Darvari, Pantazi
si este amplasata in zona centrala a J udetului Prahova, pe t eritoriul UAT Valea Calugareasca.
Este strabatuta de dr umul judetean DJ 101F. Populatia conf. recensamantului din 2011 es te de
2763 locuitori, iar prognoza arata ca in 2018 va avea 2640 locuitori.
Populatia echivalenta estimata este de 2696 [LE]
Pentru aglomerarea Valea Calugareasca 2 se propune realizarea unei retele de canalizare de
circa 19.5 km ce va descarca intr-o statie de epurare noua cu capacitatea de 2700 LE, amplasata
in localitatea Coslegi.

6.4.1.1.50 Aglomerarea Fulga
Aglomerarea Fulga are in componenta localitatile Fulga de Sus, Fulga de Jos si este amplasata in
Sud-Estul Judetului Prahova, pe t eritoriul UAT Fulga. Este strabatuta de drumurile judetene DJ
100B si DJ 100C. Populatia conf. recensamantului din 2011 este de 3482 locuitori, iar prognoza
arata ca in 2018 va avea 3327 locuitori.
Populatia echivalenta estimata este de 3501 [LE]
Pentru aglomerarea Fulga se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 27 km ce va
descarca intr-o statie de epurare noua cu capacitatea de 3500 LE, amplasata in localitatea Fulga
de Sus.

6.4.1.1.51 Aglomerarea Ciorani
Aglomerarea Ciorani are in componenta localitatile Cioranii de S us, Cioranii de J os si este
amplasata in Sud-Estul Judetului Prahova, pe t eritoriul UAT Ciorani. Este strabatuta de drumul
national DN 1D. Populatia conf. recensamantului din 2011 es te de 6720 locuitori, iar prognoza
arata ca in 2018 va avea 6422 locuitori.
Populatia echivalenta estimata este de 7000 [LE]
Pentru aglomerarea Ciorani se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 61 km ce va
descarca intr-o statie de epurare noua cu capacitatea de 7000 LE, amplasata in localitatea Cioranii
de Jos.
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6.4.1.1.52 Aglomerarea Berceni
Aglomerarea Berceni are in componenta localitatile Berceni, Moara Noua, Corlatesti, Cartierul
Dambu si este amplasata in zona centrala a Judetului Prahova, pe t eritoriul UAT Berceni. Este
strabatuta de drumul national DN 1A si drumul judetean DJ 139. Populatia conf. recensamantului
din 2011 este de 5499 locuitori, iar prognoza arata ca in 2018 va avea 5255 locuitori.
Populatia echivalenta estimata este de 5386 [LE]
Pentru aglomerarea Berceni se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 23 km ce va
descarca intr-o statie de epurare noua cu capacitatea de 5400 LE.

6.4.1.1.53 Aglomerarea Dumbrava
Aglomerarea Dumbrava are in componenta localitatile Dumbrava, Zanoaga si este amplasata in
Dudul Judetului Prahova, pe t eritoriul UAT Dumbrava. Este strabatuta de dr umul judetean DJ
101F. Populatia conf. recensamantului din 2011 este de 2454 locuitori, iar prognoza arata ca in
2018 va avea 2345 locuitori.
Populatia echivalenta estimata este de 2500 [LE]
Pentru aglomerarea Dumbrava se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 15,00 km
ce va descarca intr-o statie de epurare noua cu capacitatea de 2500 LE, amplasata in localitatea
Dumbrava.

6.4.1.1.54 Aglomerarea Bucov
Aglomerarea Bucov are in componenta localitatile Bucov, Pleasa si este amplasata in zona
centrala a Judetului Prahova, pe teritoriul UAT Bucov. Este strabatuta de drumul national DN 1B.
Populatia conf. recensamantului din 2011 este de 8906 locuitori, iar prognoza arata ca in 2018 va
avea 8511 locuitori.
Populatia echivalenta estimata este de 9997 [LE]
Pentru aglomerarea Bucov se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 12 km ce va
descarca intr-o statie de epurare existenta, amplasata in localitatea Bucov, ce va fi extinsa de la
capacitatea de 5000 LE la 10000 LE.

6.4.1.1.55 Aglomerarea Targsoru Vechi
Aglomerarea Targsoru Vechi are in componenta localitatile Targsoru Vechi, Stancesti, Zahanaua si
este amplasata in Sud-Estul Judetului Prahova, pe teritoriul UAT Targsoru Vechi. Este strabatuta
de drumul national DN 1A si drumul judetean DJ 129. Populatia conf. recensamantului din 2011
este de 3009 locuitori, iar prognoza arata ca in 2018 va avea 2875 locuitori.
Populatia echivalenta estimata este de 3000 [LE]
Pentru aglomerarea Targsoru Vechi se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 20 km
ce va descarca intr-o statie de epurare noua cu capacitatea de 3000 LE, amplasata in localitatea
Stancesti.
Pagina 512

6.4.1.1.56 Aglomerarea Filipestii de Padure
Aglomerarea Filipestii de Padure are in componenta localitatile Ditesti, Filipestii de Padure si este
amplasata in Vestul Judetului Prahova, pe teritoriul UAT Filipestii de P adure. Este strabatuta de
drumul judetean DJ 720. Populatia conf. recensamantului din 2011 es te de 8933 locuitori, iar
prognoza arata ca in 2018 va avea 8537 locuitori.
Populatia echivalenta estimata este de 9000 [LE]
Pentru aglomerarea Sangeru se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 28 km ce va
descarca intr-o statie de epurare noua cu capacitatea de 9000 LE, amplasata in localitatea Ditesti.

6.4.1.1.57 Aglomerarea Salciile
Aglomerarea Salciile are in componenta localitatea cu acelasi nume si este amplasata in Sud-Estul
Judetului Prahova, pe t eritoriul UAT Salciile. Este strabatuta de dr umul judetean DJ 102D.
Populatia conf. recensamantului din 2011 este de 1945 locuitori, iar prognoza arata ca in 2018 va
avea 1859 locuitori.
Populatia echivalenta estimata este de 2000 [LE]
Pentru aglomerarea Boldesti se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 15 km ce va
descarca intr-o statie de epurare noua cu capacitatea de 2000 LE, amplasata in localitatea Salciile.

6.4.1.1.58 Aglomerarea Ologeni - Tatarai
Aglomerarea Ologeni - Tatarai are in componenta localitatile Ologeni si Tatarai. Este amplasata in
Sud-Vestul Judetului Prahova, pe t eritoriul UAT Poienarii Burchii. Este strabatuta de dr umul
comunal DC 35A. Populatia conf. recensamantului din 2011 este de 2081 locuitori, iar prognoza
arata ca in 2018 va avea 1988 locuitori.
Populatia echivalenta estimata este de 2000 [LE]
Pentru aglomerarea Ologeni-Tatarai se propune realizarea unei retele de canalizare de circa 12,5
km.

6.4.1.1.59 Aglomerarea Dumbravesti
Aglomerarea Dumbravesti are in componenta localitatile Dumbravesti, Malaiestii de Jos, Glavanel
si Plopeni Sat. Este amplasata in centrul Judetului Prahova, pe teritoriul UAT Dumbravesti. Este
strabatuta de dr umul judetean DJ102. Populatia conf. recensamantului din 2011 es te de 2961
locuitori, iar prognoza arata ca in 2018 va avea 2830 locuitori.
Populatia echivalenta estimata este de 3000 [LE]
Pentru aglomerarea Ologeni-Tatarai se propune realizarea unei retele de canalizare de 35,30 km,
care va descarca intr-o statie de epurare de 3000LE, amplasata in localitatea Gavanel.
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6.5

ANALIZA DE OPTIUNI

6.5.1

Sisteme zonale de alimentare cu apa

6.5.1.1

Sistemul zonal de alimentare cu apa Prahova

In judetul Prahova prin prezentul Master Plan se propune securizarea sursei de apa, din punct de
vedere al cantitatii si al calitatii. In acest sens, in cele ce urmeaza s-a elaborat o analiza de optiuni
pentru selectarea solutiei tehnice optime la nivel judetean.
Optiunea A: Interconectarea si extinderea sistemelor zonale existente, prin crearea unui sistem
unic la nivel judetean.
Sistemele zonale existente ce se interconecteaza sunt:
-

Sistemul Zonal „B”: Paltinu-Campina-Ploiesti;

-

Sistemul Zonal „C”: Maneciu-Valeni-Ploiesti;

-

Sistemul Zonal „D”: Baltesti-Urlati-Mizil.

Aceste trei sisteme zonale existente dispun de 4 surse de apa si anume:
- sursa de suprafata acumularea Paltinu;
- sursa de suprafata acumularea Maneciu;
- sursa de suprafata acumularea Valenii de Munte;
- sursa subterana prin campul de foraje Baltesti.
De asemenea cele 3 s isteme zonale existente dispun de un num ar de 3 s tatii de t ratare a apei
dupa cum urmeaza:
1. Statia de tratare Voila, situata in albia majora a raului Doftana, cu o capacitate
maxima de 3mc/s care trateaza apa provenita din :
- raul Doftana (prin barajul de priza Voila);
- acumularea Paltinu;
- rezerva de apa din barajul de acumulare de la Lunca Mare.
2. Statia de t ratare Valenii de Munte, situata pe m alul drept al raului Teleajen, cu o
capacitate maxima de 2.4mc/s care trateaza apa provenita din lacul barajului de priza
Valeni.
3. Statia de tratare Maneciu, situata pe malul stang al raului Teleajen, cu o capacitate
maxima de 0.1mc/s care trateaza apa provenita din lacul de acumulare Maneciu.
Optiunea B: Sisteme locale de alimentare cu apa.
Pentru dezvoltarea sistemelor locale de alimentare cu apa sunt necesare urmatoarele lucrari:
-

25 foraje noi, complet echipate,
15 foraje existente reabilitare,
Aductiuni de la foraje in lungime totala de 15 000 m,
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-

Instituirea a 35 de statii compacte locale pentru potabilizarea apei aferente fiecarui
sistem local.

Caracteristicile tehnice ale optiunilor analizate pentru asigurarea surselor de apa la nivel de judet
sunt prezentate in tabelul de mai jos precum si cheltuielile de investitie si operare ale celor doua
optiuni:
Tabel 6-4 Analiza de optiuni - Sisteme zonale de alimentare cu apa

Nr.
Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

1

2
1

U.M.
3

Cantitate
4

Valoare
unitară

Valoare
totala
(fara TVA)

Euro

Mii Euro

5

6

Aductiuni zonale interconectate

1.1

SSZA 1 - Subsistemul zonal de alimentare
cu apa Blejoi - Mizil

m

41 000

1.1.1

Aductiune Bucov - Valea Calugareasca Urlati, Dn 600 mm

m

35 000

300.00

10 500.00

1.1.2

Aductiune Urlati - Mizil, Dn 400 mm

m

6 000

260.00

1 560.00

m

4 500

98.00

441.00

m

13 400

260,00

3 484,00

Puchenii Mari - Rafov, Dn 200 mm

m

8 100

150,00

1 215,00

Gorgota - Balta Doamnei, Dn 300
mm

m

7 400

230,00

1 702,00

1.3.4

Balta Doamnei - Lacu Turcului
(iesire), Dn 200 mm

m

6 000

150,00

900,00

1.3.5

Lacu Turcului (iesire) - Olari, Dn
150

m

3 600

110,00

396,00

1.3.6

Lacu Turcului (iesire) - Gherghita,
Dn 150

m

4 500

110,00

495,00

1.2

SSZA 2 - Subsistemul zonal de alimentare
cu apa Boboci-Valea Scheilor-Calugareni,
Dn 100 mm
SSZA 3 - Subsistemul zonal de alimentare
cu apa Brazii de Sus - Puchenii Mari Gorgota - Balta Doamnei - Olari - Gherghita
Brazii de Sus - Gorgota, Dn 400
mm

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Opt.
A

1.4

SSZA 4 - Subsistemul zonal de alimentare
cu apa Tomsani - Magula - Cioceni, Dn 200
mm

m

6 800

150.00

1 020.00

1.5

SSZA 5 - Subsistemul zonal de alimentare
cu apa Inotesti - Ciorani, Dn 300 mm

m

19 000

230.00

4 370.00

1.6

SSZA 6 - Subsistemul zonal de alimentare
cu apa Baba Ana - Boldesti - Fulga -

m

29 000
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Nr.
Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

U.M.

Cantitate

Salciile

Valoare
unitară

Valoare
totala
(fara TVA)

Euro

Mii Euro

1.6.1

Ramificatie Mizil - Boldesti, Dn 200 mm

m

14 000

150.00

2 100.00

1.6.2

Ramificatie Boldesti - Fulga, Dn 150 mm

m

15 000

110.00

1 650.00

SSZA 7 - Subsistemul zonal de alimentare
cu apa Manesti - Cocorastii Colt - Sirna

m

21 000

Stancesti - Cocorastii Colti, Dn 200
mm

m

12 000

150.00

1 800.00

Coceana - Manesti, Dn 110 mm

m

9 000

98.00

882.00

1.7

1.8

SSZA 8 - Subsistemul zonal de alimentare
cu apa Poiana Campina - Provita de Jos,
Dn 250 mm

m

4 000

180.00

720.00

1.9

SSZA 9 - Subsistemul zonal de alimentare
cu apa Stefesti - Slanic, Dn 200 mm

m

13 300

150.00

1 995.00

1.10

SSZA 10 - Subsistemul zonal de alimentare
cu apa Sangeru - Lapos, Dn 200 mm

m

20 000

150.00

3 000.00

1.11

SSZA 11 - Subsistemul zonal de alimentare
cu apa Chiojdeanca - Salcia, Dn 200 mm

m

12 000

150.00

1 800.00

2

Rezervoare de Inmagazinare

2.1

Rezervoare noi in Albesti Paleologu 2500
mc, inclusiv camera vane si statie de
pompare

buc

2

500000.00

1 000.00

2.1

Costuri de operare pentru tratarea apei
distribuite suplimentar in sistemul zonal
interconectat

ans

1

1950000.00

1 950.00

TOTAL OPTIUNEA A
1

Sisteme locale

1.1
1.2
1.3

42980.00

Opt.
B

Foraj nou complet echipat, inclusiv cabina
foraj echipata

buc

25

35 000.00

875.00

Reabilitare foraj complet echipat, inclusiv
cabina foraj echipata

buc

15

20 000.00

300.00

15 000

110.00

1 650.00

m

Aductiuni de la foraje

1.4

Statie de tratare compacta pentru
potabilizarea apei - Investitie

buc

35

215 000.00

7 525.00

1.5

Statie de tratare compacta pentru
potabilizarea apei - Costuri de operare

buc

35

967 500.00

33 862.50

TOTAL OPTIUNEA B
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44 212.50

Dupa cum se observa din tabelul de m ai sus, Optiunea selectata este cea cu valoarea cea mai
scazuta, respectiv Optiunea A.
Avand in vedere dificultatile care pot sa apara la nivel judetean in privinta amplasarii pe teren
public a aductiunilor ce vor interconecta sistemele zonale, la nivelul Studiului de Fezabilitate se pot
adopta solutii compuse in sensul dezvoltarii unui sistem zonal judetean redus fata de cel prezentat
la nivel de Master Plan, in combinatie cu sisteme locale.
Avand in vedere analiza de opt iuni de mai sus, se propune infiintarea a 11 s ubsisteme zonale
(SSZA1÷SSZA11) prin intermediul carora sa se asigure transportul apei potabile provenite din cele
4 surse aferente sistemelor zonale existente „B”, „C” si „D” catre localitatile care nu au deloc apa
sau au apa de calitate necorespunzatoare.
Aceasta analiza de optiuni va fi detaliata la faza Studiu de Fezabilitate, iar solutia aplicata va fi cea
rezultata in urma elaborarii acesteia.
6.5.1.2

Sisteme locale de alimentare cu apa

In anumite localitati din judetul Prahova exista sisteme de alimentare cu apa foarte bine dezvoltate
in care sunt necesare lucrari minore pentru asigurarea calitativa si cantitativa a apei potabile.
Pentru aceste localitati au fost analizate urmatoarele doua optiuni:
Optiunea A: Interconectarea si extinderea sistemelor locale existente cu sistemul zonal Prahova
descris in subcapitolul anterior,
In aceasta optiune au fost considerate costurile aferente conductelor de aductiune necesare
conectarii la sistemul zonal Prahova si costurile de operare aferente tratarii apei distribuite in
sistemul local analizat. Costurile de operare sunt calculate procentual raportand debitul distribuit in
sistemul local la debitul produs in statiile ce deservesc sistemul zonal.
Optiunea B: Sisteme locale de alimentare cu apa.
Pentru optiunea B au fost considerate costurile necesare asigurarii debitului de apa la sursa pentru
fiecare sistem local, atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ.
Inc ele ce urmeaza este prezentata analiza de optiuni realizata pentru sistemul local Boldesti –
Scaeni.
Tabel 6-5 Analiza de optiuni - Sistemul local de alimentare cu apa Boldesti Scaeni

Nr.
Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

1

2
1

1.1.2
1.1.3

3

Cantitate

4

Valoare
totala
(fara
TVA)

Euro

Mii Euro

5

6

Sistemul de alimentare cu apa

1.1.
1.1.1

U.M.

Valoare
unitară

Sursa de apa
Opt.
A

Reabilitare put forat

buc

1

15 000.00

15.00

Foraj 100 m adancime complet echipat,
inclusiv cabina foraj echipata

buc

1

25 000.00

25.00

7 500

110.00

825.00

m

Conducta aductiune
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Nr.
Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

1.2.

U.M.

Cantitate

Valoare
unitară

Valoare
totala
(fara
TVA)

Euro

Mii Euro

Gospodarie de apa

1.2.2

Statie de tratare (dedurizare) - Investitie

sum

1

80 000.00

80.00

1.2.3

Statie de tratare (dedurizare) - Costuri de
operare

sum

1

200
000.00

200.00

TOTAL OPTIUNEA A
2
2.1.
2.2.

1 145.00

Sistemul de alimentare cu apa
Opt.
B

m

Conducta aductiune
Costuri de operare pentru tratarea apei
distribuita suplimentar in sistemul zonal
interconectat
TOTAL OPTIUNEA B

sum

12 000

110.00

1 320.00

1

60000.00

60.00
1 380.00

Optiunea selectata este cea cu valoarea cea mai scazuta, respectiv Optiunea A. Astfel, pentru
sistemul loal Boldesti – Scaeni se adopta varianta de mentinere a sistemului existent, de reabilitare
si extindere a acestuia, chiar daca in cadrul acestuia se executa o statie de tratare a carui cost de
investitie si operare este destul de ridicat.
Aceeasi analiza de optiuni a fost efectuata similar pentru urmatoarele localitati care sunt deservite
de sisteme locale de alimentare cu apa:
-

Boldesti Scaeni
Plopu
Puchenii Mari
Gorgota
Sirna
Poienarii Burchii
Aricestii Rahtivani
Filipestii de Targ
Filipestii de Padure
Magureni
Talea
Secaria
Valea Doftanei
Pacureti
Izvoarele
Tataru.

Localitatile de m ai sus necesita lucrari minore pentru asigurarea cantitativa si calitativa a s ursei
sau detin deja surse conforme. Analiza de optiuni indica si pentru acestea Optiunea A fiind cea
optima.
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6.5.2

Tratarea apelor uzate menajere
Aglomerarea Valea Doftanei

6.5.2.1

In aglomerarea Valea Doftanei exista o s tatie de epur are nefunctionala depasita moral care nu
poate fi reabilitata si un sistem de canalizare cu acoperire foarte mica.
Pentru tratarea apelor uzate colectate de retelele de canalizare ale aglomerariii Valea Doftanei au
fost analizate doua optiuni globale si anume:
Optiunea A care consta in construirea unei statii de epur are noi care sa deserveasca toate
localitatile aglomerarii,
si
Optiunea B care consta in construirea unor statii de epurare noi pentru fiecare localitate din cadrul
aglomerarii.
Rezultatele analizei de optiuni descrise mai sus sunt centralizate in tabelul urmator:
Tabel 6-6 Analiza de optiuni – Aglomerarea Valea Doftanei

Nr.
Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

1

2
1

1.1.

Opt.
A

1.2.

U.M.
3

Cantitate
4

Valoare
unitară

Valoare
totala
(fara TVA)

Euro

Mii Euro

5

6

Statie de epurare regionala
Statie de epurare cu capacitate de 6000
LE - Investitie

sum

1

1500000.00

1 500.00

Statie de epurare cu capacitate de 6000
LE - Costuri de operare

sum

1

3000000.00

3 000.00

TOTAL OPTIUNEA A
2

4 500.00

Statii de epurare locale
Statie de epurare cu capacitate de 2300
LE - Investitie

sum

1

450000.00

450.00

Statie de epurare cu capacitate de 2300
LE - Costuri de operare

sum

1

2250000.00

2 250.00

2.3.

Statie de epurare cu capacitate de 3700
LE - Investitie

sum

1

650000.00

650.00

2.4.

Statie de epurare cu capacitate de 3700
LE - Costuri de operare

sum

1

2600000.00

2 600.00

2.1.
2.2.

Opt.
B

TOTAL OPTIUNEA B
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5 950.00

A fost adoptata Optiunea A, respectiv epurarea apelor uzate intr-o statie de epurare regionala.
Aceasta analiza de optiuni va fi detaliata la faza Studiu de Fezabilitate, iar solutia aplicata va fi cea
rezultata in urma elaborarii acesteia.
Pe baza analizei de optiuni prezentate mai sus au fost alese solutiile si pentru anumite aglomerari
incluse in prezentul Master Plan, astfel ca solutia optima aleasa in vederea epurarii apelor uzate
colectate din intreaga aglomerare, a fost a aleasa ca fiind transferul apelor uzate in statia de
epurare regionala in locul unor statii de epur are locale pentru fiecare localitate in parte.
Aglomerarile cu situatie similara pentru care se aplica analiza de optiuni de mai sus sunt: Ciorani,
Fulga, Baba Ana, Draganesti, Dumbrava, Barcanesti, Targsoru Vechi, Adunati, Bucov, Gura
Vadului si Ceptura.
Clusterul Slanic

6.5.2.2

Clusterul Slanic este format din aglomerarile Slanic, Alunis, Bertea, Stefesti si Varbilau.
Pentru tratarea apelor uzate colectate de r etelele de c analizare ale clusterului au f ost analizate
doua optiuni globale si anume:
Optiunea A care consta in construirea unei statii de epur are noi care sa deserveasca toate
aglomerarile componente ale clusterului,
si
Optiunea B care consta in construirea unor statii de epurare locale pentru fiecare aglomerare din
cadrul clusterului.
Rezultatele analizei de optiuni descrise mai sus sunt centralizate in tabelul urmator:
Tabel 6-7 Analiza de optiuni – Clusterul Slanic

Nr.
Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

1

2

1.

U.M.

3

Cantitate

4

Valoare
unitară

Valoare
totala
(fara
TVA)

Euro

Mii Euro

5

6

Statie de epurare regionala

1.1.
Opt.
A
1.2.

Statie de epurare 22500 LE - include
Slanic, Alunis, Bertea, Stefesti, Varbilau Investitie

sum

1

5625000.00

5 625.00

Statie de epurare 22500 LE - include
Slanic, Alunis, Bertea, Stefesti, Varbilau Costuri de operare

sum

1

11250000.00

11 250.00

TOTAL OPTIUNEA A
2.
2.1

16 875.00

Statii de epurare locale
Opt.
B

Statie de epurare Slanic pentru 5800 LE Investitie
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sum

1

1680000.00

1 680.00

Nr.
Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

U.M.

Cantitate

Valoare
unitară

Valoare
totala
(fara
TVA)

Euro

Mii Euro

2.2

Statie de epurare Slanic pentru 5800 LE Costuri de operare

sum

1

5040000.00

5 040.00

2.3

Statie de epurare Alunis pentru 3500 LE Investitie

sum

1

650000.00

650.00

2.4

Statie de epurare Alunis pentru 3500 LE Costuri de operare

sum

1

3250000.00

3 250.00

2.5

Statie de epurare Bertea pentru 3000 LE Investitie

sum

1

510000.00

510.00

2.6

Statie de epurare Bertea pentru 3000 LE Costuri de operare

sum

1

2550000.00

2 550.00

2.7

Statie de epurare Stefesti pentru 2100 LE
- Investitie

sum

1

450000.00

450.00

2.8

Statie de epurare Stefesti pentru 2100 LE
- Costuri de operare

sum

1

2250000.00

2 250.00

2.9

Statie de epurare Varbilau pentru 5500 LE
- Investitie

sum

1

1650000.00

1 650.00

2.10

Statie de epurare Varbilau pentru 5500 LE
- Costuri de operare

sum

1

4950000.00

4 950.00

TOTAL OPTIUNEA B

22 980.00

A fost adoptata Optiunea A, respectiv epurarea apelor uzate intr-o statie de epurare regionala.
Aceasta analiza de optiuni va fi detaliata la faza Studiu de Fezabilitate, iar solutia aplicata va fi cea
rezultata in urma elaborarii acesteia.
Pe baza analizei de opt iuni prezentate mai sus au fost alese solutiile si pentru anumite clustere
incluse in prezentul Master Plan, astfel ca solutia optima aleasa in vederea epurarii apelor uzate
colectate din intreagul cluster, a fost a aleasa ca fiind transferul apelor uzate in statia de epurare
regionala in locul unor statii de epur are locale pentru fiecare aglomerare in parte. Clusterele cu
situatie similara pentru care se aplica analiza de optiuni de m ai sus sunt: Provita-Poiana
Campina, Magureni, Floresti, Filipestii de Padure, Filipestii de Targ, Cocorastii Colti,
Poenarii Burchii, Puchenii Mari, Olari, Berceni, Albesti Paleologu, Tomsani, Colceag,
Boldesti, Fantanele, Sangeru, Podenii Noi, Gornet Cricov – Iordacheanu, Boldesti Scaeni,
Dumbravesti, Cocorastii Misli, Telega – Scorteni, Valenii de Munte, Drajna si Starchiojd.
Scenariile analizate au la baza informatiile disponibile la nivelul unei documentatii de
Master Plan. O analiza aprofundata a solutiilor tehnice ce urmeaza a fi adoptate va fi
realizata in cadrul Studiilor de Fezabilitate – faza in care vor fi disponibile informatii
detaliate si cu un grad ridicat de acuratete. Doar analiza de optiuni dezvoltata la nivel de
Studiu de Fezabilitate va indica cu certitudine cea mai buna optiune de implementat.
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6.6

COSTURI DE INVESTITIE

Costurile aferente investitiilor prioritare estimate de Consultant in cadrul activitatii de Actualizare a
Master Plan-ului Judetului Prahova sunt prezentate in tabelul urmator:
Tabel 6-8 Planul de investitii prioritare (preturi curente)

Nr.
crt.

1a
1c
5a
6a
6c
7a
8a
8c
9c
10 a
11 a
11 c
102 a
102 c
16 a
16 c
27 a
27 c
12 a
12 c
13 a
13 c
73 a
73 c
83 c
23 a
23 c
95 a
95 c
101 a
101 c

Aglomerare / Sistem Zonal de Alimentare cu Apă

VALOARE
(prețuri
curente)
Mii Euro

Sistemul de alimentare cu apa Orasul Campina
Sistemul de canalizare menajera Orasul Campina
Sistemul de alimentare cu apa Orasul Breaza
Sistemul de alimentare cu apa Orasul Busteni
Sistemul de canalizare menajera Orasul Busteni
Sistemul de alimentare cu apa Orasul Comarnic
Sistemul de alimentare cu apa Orasul Mizil
Sistemul de canalizare menajera Orasul Mizil
Sistemul de canalizare menajera Orasul Baicoi - Aglomerarea
Plopeni
Sistemul de alimentare cu apa Orasul Sinaia
Sistemul de alimentare cu apa Orasul Slanic
Sistemul de canalizare menajera Orasul Slanic
Sistemul de alimentare cu apa Comuna Varbilau
Sistemul de canalizare menajera Comuna Varbilau
Sistemul de alimentare cu apa Comuna Alunis
Sistemul de canalizare menajera Comuna Alunis
Sistemul de alimentare cu apa Comuna Bertea
Sistemul de canalizare menajera Comuna Bertea
Sistemul de alimentare cu apa Orasul Urlati
Sistemul de canalizare menajera Orasul Urlati
Sistemul de alimentare cu apa Orasul Valenii de Munte
Sistemul de canalizare menajera Orasul Valenii de Munte
Sistemul de alimentare cu apa Comuna Poiana Campina
Sistemul de canalizare menajera Comuna Poiana Campina
Sistemul de canalizare menajera Comuna Scorteni
Sistemul de alimentare cu apa Banesti - Urleta
Sistemul de canalizare menjera Banesti - Urleta
Sistemul de alimentare cu apa Comuna Telega
Sistemul de canalizare menajera Comuna Telega

13,260.00
6,000.00
3,315.00
1,989.00
5,469.75
1,105.00
2,729.35
1,438.86

Sistemul de alimentare cu apa Comuna Valea Doftanei
Sistemul de canalizare menajera Comuna Valea Doftanei
Subsisteme locale - aductiuni apa

6,687.46
13,867.75
45,338.15
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2,068.56
7,624.50
4,364.75
6,643.26
4,399.01
13,773.83
5,796.83
7,956.00
122.10
3,480.75
994.50
2,685.15
7,881.97
5,165.88
866.32
6,075.29
10,077.60
1,730.43
3,261.96
2,585.70
10,680.93

Nr.
crt.

Aglomerare / Sistem Zonal de Alimentare cu Apă

VALOARE
(prețuri
curente)
Mii Euro

TOTAL INVESTITII DIRECTE APA + CANAL
TOTAL INVESTITII DIRECTE APA
TOTAL INVESTITII DIRECTE CANAL
INVESTITII INDIRECTE

209,435.62
110,790.06
98,645.56
26,703.04

TOTAL VALOARE ESTIMATĂ PROIECT UE 2014-2020

236,138.66

In Anexa 6 la prezentul Master Plan sunt prezentate costurile estimate pentru Investitiile
prioritare, in preturi constante (Anexa 6.1) si in preturi curente (Anexa 6.2), defalcate pe Unitati
Administrativ Teritoriale si categorii de lucrari.
Valoarea proiectelor de i nvestitii este indicativa, fiind estimata la un ni vel general – in
concordanta cu nivelul de abor dare specific unei documentatii de Master Plan. Evaluarea
proiectelor de investitii va fi rafinata la nivelul Studiilor de Fezabilitate.

Valoarea totala aferenta Planului de Investitii pe Termen Lung a fost estimata la 821.888.970
[Euro] (preturi curente)
In Anexa 5 la prezentul Master Plan sunt prezentate costurile estimate aferente Planului de
investitii pe termen lung, in preturi constante (Anexa 5.1) si in preturi curente (Anexa 5.2),
defalcate pe Unitati Administrativ Teritoriale, pe categorii de lucrari, pe faze si surse de finantare.
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6.7

STRATEGIA DE MANAGEMENT AL NAMOLULUI SI ALTE INVESTITII

6.7.1 INTRODUCERE
Scopul strategiei de management a namolului este de gestionare corespunzatoare a cantitatilor de
namol rezutate de la statiile de epurare si implicit de imbunatatirea sustenabila pe termen lung a
factorilor de calitate a mediului prin minimizarea efectelor adverse ale managementului inadecvat al
namolului.
Obiectivele principale ale Strategiei de management a namolului sunt:
 gestionarea namolurilor astfel incat sa nu se puna in pericol sanatatea umana si mediului
inconjurator;
 stabilirea pe termen lung a unor solutii sigure si durabile de eliminare a namolurilor.
Strategia se bazeaza pe optiuni eficiente si sustenabile ale managementului namolului in judetul
Prahova si include optiuni fezabile de gestionare a namolului.

Namolul este reziduul din material semi-solid ramas prin tratarea apei si procesul de epurare al
apei uzate. Namolul produs de statiile de tratarea a apei este rezultat din procese care folosesc
coagularea si filtrarea pentru a produce deseuri solide incluzand namoluri din aluviuni, materiale
organice si produse chimice secundare de coagulare.
Namolul produs din statiile de epurare a apei uzate este format din solide depuse (materiale) din
etapa de depunere primara si solide in exces (namol in exces) din procesele biologice. Namolul
rezultat din epurarea apei uzate este foarte poluant si contine o concentrare mare de patogeni care
pot fi daunatori sanatatii publice.
6.7.2

CARACTERIZAREA ZONEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

6.7.2.1 Agricultura in Judetul Prahova
Obiectivul fundamental care sta la baza desfasurarii activitatii in agricultura il reprezinta redresarea
si asigurarea conditiilor pentru relansarea agriculturii, in concordanta cu potentialul natural,
economic si uman de care dispune judetul Prahova, in scopul asigurarii securitatii alimentare a
populatiei si crearea disponibilului pentru export.
Agricultura ocupa locul al doilea in activitatea economica a judetului Prahova, cu o pondere mai
mica in valoarea productiei globale decat industria.
Tabel 6-9: Suprafata agricola a judetului Prahova dupa modul de folosinta, 2000 - 2012
Nr
crt

Categoria
de
folosinta

1

Arabil

2

Pasuni

3

Fanete

4

Vii

SUPRAFATA (ha)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

143120

144802

144733

144082

145550

145019

145378

145557

144898

145080

144274

143825

66652

67259

67930

67873

69062

70364

69865

69649

70055

69090

69053

71332

71345

35655

35292

35777

36471

36925

37681

37326

39876

39300

40163

41129

38770

39042

9516

9294

9014

9594

8289

8548

8486

8370

8406

8594

8365

8264

8140

145744
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5

Livezi

TOTAL

13324

13123

13069

12871

12752

12770

12659

10912

11604

11706

10535

10093

9942

270891

268088

270592

271542

271110

274913

273355

274185

274922

274451

274162

272733

272294

Sursa: Raport asupra factorilor de mediu, APM 2012

Tabel 6-10 Structura fondului funciar
Structura

Suprafata

[-]

Fond Utilizat

[ha]

[%]

Suprafata agricola

275.244

58,4

Paduri si terenuri cu vegetatie
forestiera

150.436

31,9%

Ape si balti

9.061

1,9%

Drumuri si cai ferate

8.895

1,9%

Curti si constructii

21.692

4,6%

Terenuri neproductive

6.259

1,3%

Total Fond Funciar
471.587
100
Sursa: Planul Local de Dezvoltare Durabila al judetului Prahova in perioada 2007-2013

Figure 6-1 Structura Fondului Funciar
Structura fondului funciar al judeţului Prahova
Suprafaţa
agricolă
58,4%

Terenuri
neproductive
1,3%
Curţi şi construcţii
4,6%

Drumuri şi căi
ferate
1,9%

Ape şi bălţi
1,9%

Păduri şi terenuri
cu vegetaţie
forestieră
31,9%

Sursa: Planul Local de Dezvoltare Durabila al judetului Prahova in perioada 2007-2013
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6.7.2.2 Zone critice sub aspectul deteriorarii solurilor in Judetul Prahova
Zonele critice sub aspectul deteriorarii solurilor in judetul Prahova sunt prezentate in tabelul de mai
jos.
Tabel 6-11 Zone critice sub aspectul deteriorarii solurilor
Denumirea sitului
contaminat

Denumirea societatii

Suprafata
sitului (mp)

3

Batal de gudron Vega

SC ROMPETROL
RAFINARIA VEGA SA
PLOIESTI

100000

depozitare reziduuri
petroliere

4

Batal de fosfogips

SC ROMFOSFOCHIM
ACTIVE SRL VALEA
CALUGAREASCA

559000

depozitare reziduuri
petroliere

5

Depozit de cenusa de
pirita

SC MEGA COMPANY
SRL BUCURESTI

65000

depozitare reziduuri
petroliere

6

Batal de reziduuri
petroliere

SC RAFINARIA ASTRA
ROMANA SA PLOIESTI

26000

depozitare reziduuri
petroliere

7

Batal de gudroane
acide Bucea

SC RAFINARIA STEAUA
ROMANA SA CAMPINA

60000

depozitare reziduuri
petroliere

8

Batal de gudroane
acide Turnatorie

SC RAFINARIA STEAUA
ROMANA SA CAMPINA

33000

depozitare reziduuri
petroliere

9

Batal Lacul Pestelui

SC RAFINARIA STEAUA
ROMANA SA CAMPINA

65000

depozitare reziduuri
petroliere

12

Batal 196

SC PETROTEL - LUKOIL
SA PLOIESTI

44440

depozitare reziduuri
petroliere

14

Centru col. 701
Campina

SC PETROM SA
PLOIESTI

35

industria extractiva
a petrolului

15

Centru col. 702
Campina

SC PETROM SA
PLOIESTI

30

industria extractiva
a petrolului

16

Centru col. 27 Nadejde

SC PETROM SA
PLOIESTI

35

industria extractiva
a petrolului

17

Centru col. 1043
Bustenari

SC PETROM SA
PLOIESTI

129

industria extractiva
a petrolului

18

Centru col. 97 Coconea

SC PETROM SA
PLOIESTI

700

industria extractiva
a petrolului

19

Centru col. 302 Gropi

SC PETROM SA
PLOIESTI

820

industria extractiva
a petrolului

20

Parc 4 VD Tintea

SC PETROM SA

2000

industria extractiva

Nr.
Crt.
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Activitatea
poluatoare

Nr.
Crt.

Denumirea sitului
contaminat

Denumirea societatii

Suprafata
sitului (mp)

PLOIESTI

Activitatea
poluatoare
a petrolului

21

Centru colectare 16
Valcanesti

SC PETROM SA
PLOIESTI

250

industria extractiva
a petrolului

22

Batal slam baicoi

SC PETROM SA
PLOIESTI

6000

depozitare reziduuri
petroliere

23

Batal depozitare slam
Urlati

SC PETROM SA
PLOIESTI

250

depozitare reziduuri
petroliere

24

Batal depozitare slam
Carbunesti 1

SC PETROM SA
PLOIESTI

60

depozitare reziduuri
petroliere

25

Batal depozitare slam
Carbunesti 2

SC PETROM SA
PLOIESTI

150

depozitare reziduuri
petroliere

26

Batal depozitare slam
Parc 710

SC PETROM SA
PLOIESTI

700

depozitare reziduuri
petroliere

27

Batal depozitare slam
Central I Boldesti

SC PETROM SA
PLOIESTI

750

depozitare reziduuri
petroliere

28

Batal slam(ecologic)
Boldesti

SC PETROM SA
PLOIESTI

2500

depozitare reziduuri
petroliere

29

Batal depozitare slam
Central II Boldesti

SC PETROM SA
PLOIESTI

390

depozitare reziduuri
petroliere

30

Batal depozitare slam 3
Tritter Boldesti

SC PETROM SA
PLOIESTI

800

depozitare reziduuri
petroliere

31

Batal slam Sonda
6002 Sinaia de Mizil

SC PETROM SA
PLOIESTI

9034

depozitare reziduuri
petroliere

32

Parc 1 Surani

SC PETROM SA
PLOIESTI

980

industria extractiva
a petrolului

33

Batal reziduuri
petroliere- zona Vega
Ploiesti

Directia Silvica Prahova

34

Rampa de deseuri
menajere Teleajen

Primaria Ploiesti

35

Batal de reziduuri
petroliere Campina

Primaria Campina

19000

depozitare reziduuri
petroliere

310000

depozitare deseuri
menajere

8200
132,13 ha

Suprafata totala

Sursa: Raport asupra factorilor de mediu, APM 2012
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depozitare reziduuri
petroliere

6.7.2.3 Arii naturale protejate
Pe terioriul administrativ al judetului Prahova este o singura zona de protectie avifaunistica SPA
Campia Gherghitei pe t eritoriul comunelor Bodelsti-Gradistea, Fulga, Salciile, insumind 2048 ha,
ceea ce reprezinta 0,43% din total.
Situri de interes comunitar
Siturile de interes comunitar identificate pe teritoriul administrativ al judetului Prahova care, cuprind
mai multe tipuri de habitate si specii de interes comunitar, sunt:
 SCI Bucegi – Azuga, Busteni, Comarnic, Sinaia; cca. 13000 ha in judetul Prahova;
 SCI Ciucas – Cerasu, Maneciu-Ungureni; cca. 9400 ha in judetul Prahova;
 SCI Lacul Balbaitoarea – Batrani; 3 ha;
 SCI Padurea Glodesa-Valea Doftanei – Valea Doftanei; 544 ha;
 SCI Padurea Plopeni – Baicoi, Cocorastii Mislii; 91 ha;
 SCI Stanca Tohani – Gura Vadului; 50 ha;
 SCI Cheile Doftanei – Brebu, Secaria, Bertea, Comarnic, Valea Doftanei, Sotrile; 2613 ha;
 SCI Coridorul Ialomitei – Balta Doamnei, Beceni, Targsoru Vechi, Cocorastii Colt, Brazi,
Ciorani, Sirna, Tinosu, Draganesti, Dumbava, Gherghita, Gorgota,
Olari, Poienarii Burchii, Puchenii Mari, Rafov, Valea Calugareasca;
cca. 7480 ha in judetul Prahova;
Acestea areale care insumeaza 33181 hasi care reprezinta 7,03 % din teritoriul judetului Prahova,
sunt incluse in reteaua ecologica europeana Natura 2000.
Alte arii naturale protejate
Parcul Natural Bucegi cu suprafata de 32.663 ha, se extinde pe teritoriul mai multor judete din
care, in judetul Prahova ocupa o suprafata de 8.322 ha, reprezentind aproape 2 % din suprafata
acestuia.
Pe teritoriul judetului Prahova se afla 6 arii naturale protejate de i nteres national, cu tipologii
diferite:







Abruptul Prahovean Bucegi - tip mixt, in cadrul Parcului National Bucegi orasele Busteni si
Sinaia
Coltii lui Barbes – tip mixt, in cadrul Parcului Natural Bucegi orasul Sinaia
Punctul fosilifer “Plaiul Hotilor” – tip mixt, in cadrul Parcului Natural Bucegi orasul Sinaia
Arinisul de la Sinaia - tip mixt, Orasul Sinaia
Muntele de sare de la Slanic Prahova – tip geologic si geomorfologic, Orasul Slanic
Tigaile din Ciucas – tip mixt, Comuna Maneciu

In afara celor de mai sus, exista declarate si alte arii naturale de importanta locala, cu interes de
protectie in urmatoarele unitati administrativ teritoriale: Adunati, Alunis, Apostolache, Aricestii
Zeletin, Azuga, Balta Doamnei, Baltesti, Bertea, Brebu, Bucov, Calugareni, Carbunesti, Ceptura,
Cersu, Chiojdeanca, Colceag, Comarnic, Cornu, Cosminele, Drajna, Dumbrava, Filipestii de
Padure, Gornet-Cricov, Gura Vitioarei, Iordacheanu, Jugureni, Lapos, Magurele, Magureni,
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Paulesti, Plopeni, Podenii Noi, Poienarii Burchii, Posesti, Predeal Sarari, Provita de Jos, Provita de
Sus, Salcia, Salciile, Scorteni, Secaria, Sangeru, Sinaia, Slanic, Starchiojd, Surani, Sirna, Talea,
Tataru, Valea Doftanei, Valcanesti.

6.7.2.4 Starea padurilor
Suprafata totala a fondului forestier in judetul Prahova este de 146.532 ha, din care fond forestier
proprietatea statului – 93.531 ha si fond forestier privat – 53.001 ha.
Tabel 6-12 Suprafata ocupata de fondul forestier in judetul Prahova, pe categorii de folosinta (din
care suprafata ocupata de padure, grupe de specii) si pe forme de proprietate
Nr.
rd.

Denumirea
Indicatorilor

TOTAL
(col.
2+3+4+5)

Proprietate publica

Proprietate privata

A

B

1

1

FONDUL
FORESTIER - TOTAL
rd.1 = rd. (2+14)

146532

93384

147

52942

59

2

SUPRAFATA
PADURILOR -TOTAL
rd.2=rd.(5+9);
rd.2=rd.(3+4); rd.2=rd.
(26+27)

144167

91474

137

52497

59

3

-suprafata arboretelor
din tipurile functionale
III-VI
(pentru care
se reglementeaza
productia)

107144

69316

93

37676

59

4

-suprafata arboretelor
din tipurile functionale
I-II
(pentru care nu
se reglementeaza
productia)

37023

22158

44

14821

5

Rasinoase - total
rd.5=rd.(6+7+8)

32224

21452

80

10692

a
Statului

a Unitatilor
administrativ
teritoriale

a persoanelor
fizice si
juridice

a Unitatilor
administrativ
teritoriale

2

3

4

5

6

- molid

22818

13132

56

9630

7

- brad

6585

5549

24

1012
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0

Nr.
rd.

8
9

Denumirea
Indicatorilor

- alte rasinoase
Foioase -total
rd.9=rd.(10+11+12+13
)

TOTAL
(col.
2+3+4+5)

Proprietate publica
a
Statului

Proprietate privata

a Unitatilor
administrativ

a persoanelor
fizice si

a Unitatilor
administrativ

2821

2771

111943

70022

57

41805

59

50

10

- fag

62381

39480

36

22825

40

11

- cvercinee (stejari)

20068

13199

17

6849

3

12

- diverse specii tari

18692

11501

4

7182

5

13

- diverse specii moi

10802

5842

4949

11

14

ALTE TERENURI TOTAL
rd.14=rd.(15+16+17+1
8+19+21+22+23+24+
25)

2365

1910

445

0

15

Terenuri care servesc
nevoilor de cultura
silvica

88

74

16

Terenuri care servesc
nevoilor de productie
silvica

85

3

17

Terenuri care servesc
nevoilor de
administratie silvica

800

640

18

Terenuri ocupate de
constructii si curtile
aferente acestora

455

455

19

Terenuri in clasa de
regenerare
rd.19≥rd.20

209

40

169

20

din care: terenuri
destinate impaduririi

209

40

169

21

Iazurile, albiile
paraielor

22

Terenuri neproductive

23

Fasie frontiera

24

Terenuri ocupate
temporar din fondul
forestier si nereprimite

10

14

3

79

160

0
531

503

7

21

0
73

71
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2

Nr.
rd.

Denumirea
Indicatorilor

TOTAL
(col.
2+3+4+5)

Proprietate publica
a
Statului

124

124

din rand 2: Paduri
de protectie (Grupa Ia)

119261

73813

din rand 2: Paduri
de productie si
protectie (Grupa a II-a)

24906

17661

25

Ocupatii -Litigii

26

27

Proprietate privata

a Unitatilor
administrativ

a persoanelor
fizice si

a Unitatilor
administrativ

45266

45

7231

14

137

Sursa: Raport asupra factorilor de mediu, APM Prahova 2012

In padurile private pentru care sunt asigurate administrarea/ serviciile silvice de catre ocoale silvice
private, nu s-au constatat paduri cu grad de uscare.
Pentru padurile proprietate publica a statului si cele private pentru care sunt asigurate
administrarea/ serviciile silvice de catre ocoale silvice de stat, datele le va transmite Directia Silvica
Prahova.
Tabel 6-13 Suprafetele din fondul forestier national parcurse cu taieri

Nr.
crt.

Denumire indicator

Suprafata (ha)

1

Taieri de regenerare

4122

2

Taieri de produse accidentale

15349

3

Operatiuni de igiena si curatire padurilor

10032

4

Taieri de ingrijire in paduri tinere (degajari, curatiri, rarituri)

4034

Sursa: Raport asupra factorilor de mediu, APM Prahova 2012

Tabel 6-14 Suprafete de paduri regenerate in anul 2012

Anul

2012

Suprafata totala de
padure regenerata
(ha)

Suprafata
impaduriri artificiale
(ha)

348

132

Suprafata
regenerarai
naturale (ha)
216

Sursa: Raport asupra factorilor de mediu, APM Prahova 2012

Principalele actiuni antropice asupra padurii sunt: poluarea, sub toate formele ei, taierile ilegale si
pasunatul, si in special modul defectuos de administrare a padurilor particulare.
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6.7.2.5 Depozite de deseuri conforme din Judetul Prahova
In judetul Prahova au fost identificate doua depozite conforme de deseuri (clasa b), prezentate in
tabelul de mai jos.
Tabel 6-15: Depozite de deseuri din judetul Prahova
Numele depozitului si
Adresa
proprietarul/operatorul
DEPOZIT DE
DESEURI BOLDESTI
– SCENI - proprietate
publica - S.C. Vitalia
Servicii pentru Mediu
– Tratarea Deseurilor
S.R.L.
DEPOZIT DE
DESEURI VALENII
DE MUNTE - se afla
in proprietate publica,
fiind construit prin
finatare din fonduri
PHARE CES 2000
(finantare din bugetul
local, bugetul central
si fonduri europene)administrator S.C.
Termoelectrica
Ploiesti S.A.

Oras Boldesti –
Scaeni, stra.
Poligonului, nr.
6

Oras Valenii de
Munte str.
Gardului, nr.16

Inceputul
exploatarii/
data estimata
de inchidere
(an)
2025

2006 - 2025

Gradul de
ocupare

Capacitatea
totala (mc)

75%

2.566.530
mc

75%

680.000 mc

6.7.2.6 Industria in Judetul Prahova
Industria constituie ramura de baza a economiei judetului, ocupand locul 2 in tara, dupa municipiul
Bucuresti in ceea ce priveste productia industriala. Productia industriala a judetului Prahova

reprezinta 7,2 % din totalul productiei industriale in Romania.

Cu o s tructura complexa, beneficiind de ac tivitati din aproape toate ramurile industriei, aceasta
activitate se detaseaza prin ponderi ridicate in productia tarii la unele produse: benzina, motorina,
pacura, uleiuri si minerale, rulmenti grei, anvelope, utilaje petroliere, minier si chimic etc.
Industria prelucratoare si comertul reprezinta impreuna peste 50% din numarul de unitati din judet.
Judetul Prahova este cea mai veche zona petroliera a tarii, cu numeroase schele de extractie si
rafinarii de pr elucrare a titeiului, reprezentand si principalul centru de di stributie prin conducte a
produselor petroliere. In acest context cel mai bine este reprezentata industria extractiva, de
prelucrare si transport a titeiului si produselor petroliere. De asemenea sunt bine reprezentate si
industrii ca: industria chimica, mecanica, industria extractiva (carbune, sare, nisip), industria
materialelor de constructie, cauciuc, prelucrarea lemnului, hartiei sau sticlei.
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6.7.2.7 Deseuri si apa uzata
Datorita procesului de accesiune la Uniunea Europena, Romania a transpus progresiv directivele
legate de mediu ale CE in legislatia nationala. Directivele CE legate de des euri si apa uz ata,
inclusiv cele legate de nam olul provenit din canalizare, sunt transpuse total, dar implementarea
mai multor masuri se asteapta a fi facuta mai tarziu. Reglementarile cu relevanta directa sau
indirecta pentru managementul namolului sunt listate in tabelul urmator.
Tabel 6-16 Legislatia europena si romana in domeniul deseurilor si namolului provenit din
canalizare
Consiliul European

Legislatia romaneasca

Cadrul Directivei pentru
deseuri 75/442/CEE

Legea nr. 426/2001 (OJ 411/25.07.2001) pentru aprobarea
Ordonantei Guvernamentale de Urgenta nr. 78/200 referitoare la
conditiile pentru deseuri.
Ordonanta nr. 867/2002 (OJ 848/25.11.2002) referitoare la
definirea criteriilor care trebuie sa fie indeplinite de deseuri conform
cu lista speciala pentru depozite si cu lista nationala a deseurilor
acceptate in fiecare clasa de deseuri.
Hotararea Guvernamentala nr. 123/2003 referitoare la aprobarea
Strategiei nationale privind managementul deseurilor.
Planul National pentru Managementul Deseurilor.
Strategia Nationala pentru Managementul Deseurilor.

Directiva 91/689/CEE
referitoare la Deseuri
Periculoase
Directiva 99/31/CEE
referitoare la Depozitele
de Deseuri

Legea nr. 426/2001 (OJ 411/25.07.2001) pentru aprobarea
Ordonantei de Urgenta nr. 78/2000 referitoare la conditiile pentru
deseuri.
Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului nr. 867/2002
referitor la definirea criteriilor care trebuie indeplinite de deseuri
pentru a fi gasite in listele specifice ale depozitelor si in lista
nationala a deseurilor acceptate in fiecare clasa de depozit de
deseuri (OJ 848/25.11.2002).
Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului nr. 1147/10.12.2002
referitor la aprobarea Normelor Tehnice in ceea ce priveste
depozitul de deseuri.

Decizia Consiliului
2003/33/CE ce
stabileste criteriile si
procedurile pentru
aprobarea depozitelor
de deseuri

Ordonanta 867/2002 (partial)
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Consiliul European
Directiva 2000/76/CEE
referitoare la Incinerarea
Deseurilor

Legislatia romaneasca
Hotararea Guvernamentala nr. 128/2002 (OJ 160/6.03. 2002)
referitoare la incinerarea deseurilor.
Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului nr. 1215/10.01.2003
pentru aprobarea normelor referitoare la incinerarea deseurilor.

Directiva 91/271/CEE
referitoare la Epurarea
Apei Uzate Urbane

Hotararea Guvernamentala nr. 188/2002 (OJ 187/ 20.03.2002)
pentru aprobarea normelor referitoare la deversarea apelor uzate in
mediul acvatic. Aceasta include NTPA 002/2002 referitor la
deversarea in retelele de canalizare.

Directiva 86/278/CEE
referitoare la Protectia
Mediului, si in special a
Solului, atunci cand
Namolul din canalizare
este folosit in agricultura

Ordonanta nr. 49/2004 (OJ 66/27.01.2004) referitoare la protectia
mediului in special a solului, atunci cand namolul este folosit in
agricultura.

Directiva 91/676/CEE
referitoare la protectia
apelor de nitratii din
agricultura

Hotararea Guvernamentala Nr. 964/2000 (OJ 526/25.10.2000)
referitoare la aprobarea planului de actiune pentru protectia apelor
de poluarea cu nitrati din agricultura.
Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului nr. 740/08.08.2001
referitor la aprobarea componentilor Comisiei pentru executarea
Planului de Actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu
nitrati din agricultura.
Ordinul Ministerului format din imbinarea MWEP si MAFF nr.
452/2001 (OJ 296/06.06.2001) si 105951/2001 referitor la
aprobarea reglementarii privind functionarea si operarea Comisiei
si Grupului de Suport pentru executarea acestui plan.
Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului nr. 918/08.10.2002
pentru aprobarea Codului practicilor din agricultura pentru folosul
agricultorului.
Codul Bunelor Practici in Agricultura (2002).

Sub incidenta Legii nr. 426/2001 (ce transpune Cadrul Directivei CE referitor la Deseuri), un Plan
National pentru Managementul Apei (2003) a fost produs. In prezent, numai aproximativ 3% din
namol este folosit in agricultura iar restul se presupune a fi dus la depozitul de deseuri.
Multe din locatiile de depozitare existente asigura o protectie neadecvata, iar Directiva CE pentru
Depozite descrie cerintele generale tehnice pentru construirea depozitelor de deseuri conform cu
clasificarea lor (deseuri periculoase, nepericuloase, sau neutre), cu criteriile si procedurile de
aprobare, monitorizarea locului si cerintele referitoare la ingrijirea ce urmeaza pentru minimizarea
impactului asupra mediului.
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Directiva Cadru pentru Deseuri solicita ca o strategie sa fie dezvoltata progresiv pentru a reduce
cantitatea de deseuri biodegradabile aranjate in depozite cu 25%, 50% si 65%, in 5, 8 s i 15 ani,
respectiv dupa implementare. Acest lucru are implicatii semnificative pentru depunerea namolului
in depozite din moment ce namolul contine in mod normal 50 pana la 70% materie organica.
Pentru a reduce depozitarea deseurilor biodegradabile, Planul National fixeaza tinte pentru
depunerea Deseurilor Solide Municipale in depozite de 4.3, 2.9 si 2.0 milioane tone pana in 2007,
2010 si respectiv 2020, calculate la 2001 ca an de baza.
Pentru a facilita aceste dezvoltari vor trebui dezvoltate standarde tehnice si coduri de practica (nu
sunt inca disponibile), incluzand: separarea pentru recuperarea deseurilor biodegradabile,
depozitare finala a deseurilor (acceptarea deseurilor in diferite categorii de depozite), si constructia
facilitatilor si instalatiilor pentru procesarea namolului. Aceste standarde tehnice si coduri de
practica nu au fost inca realizate.
Directiva referitoare la Epurarea Apei Uzate Urbane (91/271/CEE), care a f ost transpusa prin
Hotararea Guvernamentala nr. 188/2002, solicita epurarea apei uzate inaintea deversarii in apa de
seprafata, nivelul tratarii depinzand de marimea populatiei deservite si de senzitivitatea apei ce o
receptioneaza. Implementarea acestor cerinte va rezulta intr-o crestere semnificativa in ceea ce
priveste productia de namol in Romania. Directiva promoveaza deasemenea utilizarea benefica a
namolului pe teren.
Directiva CE referitoare la protectia apelor impotriva nitratilor din surse din agricultura
(91/676/EEC) a fost transpusa printr-un numar de masuri, cea mai importanta fiind cea referitoare
la folosirea namolului in agricultura adica Codul Bunei Practici in Agricultura (2002). Codul descrie
conditiile in care ingrasamantul (si namolul) nu ar trebui folosit, zonele de pr otectie din jurul
cursurilor de apa ( si puturilor) care ar trebui observate, stocarea ingrasamantului, si perioada
preferata de aplicare.
6.7.2.8 Folosirea namolului in agricultura
6.7.2.8.1 Restrictii in folosirea namolului
Cerintele Directivei CE referitoare la folosirea namolului din canalizare in agricultura (86/278/EEC)
au fost transpuse in reglementari tehnice in Romania prin intermediul Ordonantei 49/2004 in anul
2004.
Scopul reglementarilor este de a dezvolta potentialul agrochimic al namolului in acelasi timp
prevenind impactul negativ asupra solului, apelor, culturii, animalelor si omului. Acest scop este
conform cu politica CE care recunoaste intrebuintarea namolului in agricultura ca fiind cea mai
buna optiune de management a namolului furnizata, optiune ce demonstreaza ca cerintele legate
de mediu pot fi indeplinite.
Reglementarile sunt impartite in trei parti: prima parte descrie cerintele de monitorizare si restrictiile
in folosire, in timp ce cea de-a doua si a treia parte descriu obligatiile producatorilor si
consumatorilor, si autoritatilor de control.
Numai namolul tratat poate fi folosit in agricultura, dar metodele de atingere a unui nivel apropiat
de tratare sunt descrise numai calitativ la fel ca si cele care sunt tratate prin procese biologice,
chimice si termale, stocare pe t ermen lung sau alta metoda adecvata de a r educe semnificativ
fermentabilitatea si riscul asupra sanatatii din cauza folosirii namolului. Este putin probabil ca
revizuirea Directivei CE va include descrieri mai exacte ale cerintelor procesului pentru ca namolul
sa beneficieze de tratare “normala” si “avansata”, si reduceri specifice ale organismelor patogene.
In prezent, Directiva CE specifica necesitatea ca tot namolul tratat sa aibe restrictii in folosire, ceea
ce include perioade de ” ne-pastorit” dupa depoz itarea pe i slaz, restrictii in insamantarea recoltei
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pentru diferite culturi pentru anumite perioade dupa aplicare, etc. Se anticipeaza ca revizuirile la
Directiva UE pentru Namol vor aduce reduceri microbiologice/patogene si procese de tratare
avansata (cum ar fi adaugarea de c alcar, compost, fermentare termica) pentru pasteurizarea
namolului si pentru evitarea potentialelor riscuri asupra sanatatii. In viitor, aceasta calitate a
namolului poate fi folosita in orice culturi fara restrictii. Reglementarile romane interzic folosirea
namolului in islazuri, pomi fructiferi si culturi vegetale.
In plus, reglementarile din Romania solicita ca:
 Namolul sa fie incorporat in sol imediat dupa aplicare. Acest lucru va evita posibilele
mirosuri urate insa poate fi dificil de pus in practica. Namolul tratat in mod adecvat nu ar
trebui sa aiba un miros urat.
 Rata de apl icare nu ar trebui sa depaseasca cerintele de nu trienti ale plantelor. Aceasta
este o i mportanta masura de pr otectie a m ediului pentru a e vita excesul de nut rienti, in
special excesul de azot ce poate fi transformat in nitrat in apele de suprafata sau
subterane.
 pH-ul din solulrile pe c are se aplica namol trebuie sa fie mentinut la valori de pes te 6.5.
Aceasta cerinta este necesara pentru a restrictiona acumularea metalelor grele in recolte
(deoarece disponibilitatea biologica a zincului (Zn), nichelului (Ni) si cadmiului (Cd) creste
in conditiile unui sol acid). Acest lucru va fi dificil de pus in practica si nu ar trebui sa fie
necesar acolo unde se iau masuri preventive de limitare a concentratiilor maxime din sol.
•

Principala ingrijorare a reglementarilor din Romania este monitorizarea si controlul
contaminantilor, in special a m etalelor grele. Reglementarile romanesti actuale sunt
conforme, iar in multe cazuri, mult mai stricte decat cele ale Directivei CE 86/278/CEE.

Pentru ca namolul sa fie folosit in agricultura, continutul contaminatorilor trebuie sa fie mai mic
decat limita specificata a concentratiilor maxime.
Exista o ingrijorare referitoare la posibile acumulari de elemente potential toxice in sol, fapt ce
poate fi posibil prin aplicari continue ale namolurilor pe teren, iar concentratiile mari devin toxice
pentru plante si animale. In orice caz exista mai mult decat suficient teren disponibil pentru
folosirea namolului in agricultura, ceea ce face ca acest fapt sa nu fie o problema.
Acolo unde namolul este folosit in agricultura, obiectivul de calitate al mediului este protejarea
solului, in primul rand pentru a asigura sustenabilitatea productiiilor de r ecolte si prevenirea
riscurilor de t oxicitate. Limitele maxime ale concentratiilor de m etale grele admise in sol sunt
stabilite de normele din Romania pentru sapte elemente (Zn, Cu, Ni, Cd, Pb, Hg and Cr), valoriile
fiind in conformitate cu cele din Directiva CE 86/278/CEE. Ordinul 344/708/2004 a s tabilit de
asemenea ratele de adaugare maxime pentru metale grele la aceleasi nivel cu cele ale Directivei
CE 86/278/CEE.
Reglementarile nationale descriu criteriile de evaluare pentru ca solul sa fie capabil sa primeasca
namol, care se bazeaza pe c lasificarile romane legate de vulnerabilitatea solului la poluarea cu
metale grele. In orice caz, reglementarile nu furnizeaza indrumare in abordarea legata de aplicarea
in practica a clasificarii vulnerabilitatii.
6.7.2.8.2 Controlul folosirii namolului
Responsabilitatea pentru gestionarea si folosirea namolului in agricultura este a producatorului de
namol, dar autoritatile competente, in special autoritatile responsabile pentru protectia mediului,
apa si agricultura au r oluri bine definite in avizarea, monitorizarea si inregistrarea activitatilor de
folosire a namolului.
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Pentru ca namolul sa fie folosit in agricultura, producatorul de namol trebuie:
 Sa contacteze fermierii si utilizatorii finali pentru a evalua potentialul folosirii namolului.
 Sa identifice agricultorii (utilizatorii finali) si zonele cu terenuri care indeplinesc conditiile
necesare pentru folosirea namolului, pe baz a studiilor pedologice intocmite, la cererea
producatorului, de catre oficiile teritoriale de studii pedologice si agrochimice;
 Sa contacteze utilizatorul de namol si sa evalueze posibilitatile de utilizare a namolului
 Sa solicite APM emiterea permisului permisul de aplicare in baza autorizatiei de functionare
a statiei de epurare. Cu o luna inainte de perioada in care se doreste folosirea namolului,
producatorul de namol trebuie sa furnizeze APM urmatoarele informatii:
−

Cantitatea de nam ol produsa si cantitatea ce se intentioneaza a f i folosita in
agricultura;

−

Compozitia namolului;

−

Tipul de tratament aplicat namolului;

−

Informatii referitoare la utilizatorul de nam ol, locatia terenului pe c are va fi aplicat
namolul si tipul culturii agricole.

−

Perioada probabila de imprastiere

Producatorul de namol este singurul responsabil pentru asigurarea calitatii si cantitatii namolului,
pentru organizarea transportului si imprastierea namolului si pentru orice efecte de dupa aplicare
asupra mediului si sanatatii. O inregistrare a i nformatiilor relevante despre cantitatea si calitatea
namolului si detalii asupra fermierului destinatar sau utilizatorului final trebuie sa fie tinuta de catre
producatorul de na mol pentru a fi pusa la dispozitia autoritatilor competente. Producatorul de
namol trebuie sa sa realizeze studiul agrochimic special de control si monitoring al solului pe care
s-a aplicat namolul.
Monitorizarea si inregistrarea calitatii namolului care trebuiesc realizate de catre producatorul de
namol se refera numai la pH, umiditate, solidele volatile (pierderile prin calcinare), carbon organic
total, azot (N), fosfor (P), potasiu (K), zinc (Zn), cupru (Cu), nichel (Ni), cadmiu (Cd), plumb (Pb),
mercur (Hg) si crom (Cr). Costurile obtinerii acestor analize sunt in mod clar in responsabilitatea
producatorului de nam ol. Numarul de t este pentru determinarea calitatii namolului depinde de
cantitatea de namol ce va fi reciclat. Conform reglementarilor, costurile asociate monitorizarilor
(pentru sol, apa si recolte) vor fi acoperite de Ministerul responsabil.
Fermierul sau utilizatorul final este responsabil pentru incorporarea namolului in sol in aceeasi zi in
care este livrat/aplicat, acesta fiind obligat sa informeze producatorul de nam ol/autoritatile
relevante despre intentia in ceea ce priveste rotatia culturilor si de as emenea sa informeze
producatorul de namol daca nu au nevoie de namol.
6.7.3

EVALUAREA POSIBILITATILOR DE GESTIONARE A NAMOLURILOR DIN JUDETUL
PRAHOVA

In conformitate cu politica nationala si UE, namolul ar trebui utilizat in mod benefic cu ajutorul celor
mai practice si eficiente mijloace astfel incat, sa se evite pe c at posibil, eliminarea namolului in
depozitele de deseuri.
Gestiunea namolurilor in interiorul statiei epurare (gospodaria de namol) urmareste in principal
reducerea masei si a volumului de nam ol si stabilizarea acestuia in vederea asigurarii
valorificarii/eliminarii definitive a ac estuia. Tehnologiile de pr ocesare a nam olurilor modifica
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proprietatile fizice, chimice si biologice ale namolurilor in vederea indeplinirii cerinelor pentru una
dintre optiunile de valorificare / eliminare finala.
Namolul provenit din apa uzata este tratat sau stabilizat pentru a reduce agentii patogeni, pentru a
elimina mirosurile neplacute si pentru a i mpiedica sau reduce potentialul de pu trefactie.
Eficacitatea procesului de tratare depinde de impactul asupra fractiunilor volatile sau organice ale
namolului. Selectarea procesului de tratare a namolului trebuie sa tina cont de cantitatile de namol
ce necesita tratare, de integrarea in procesul de t ratare a apei uzate si conformarea cu
reglementarile legale in vigoare.
Avand in vedere cantitatile de namol generata au fost luate in considerare cinci optiuni potentiale
de tratare: fermentare anaeroba, uscare termica, stabilizarea cu var, compostarea si paturi de
namol cu stuf.
Descrierea optiunilor de tratare este prezentata in sectiunea 6.8.5.
Daca namolul urmeaza sa fie depozitat in cadrul depozitelor conforme de deseuri , atunci acesta
trebuie deshidratat pentru a se realiza un continut de minim 35% substanta uscata.
Unitatile conventionale mecanice pot realiza in medie un c ontinut de 1 8-22% substanta uscata,
insa pentru realizarea conformitatii din punct de vedere legislativ trebuie realizata deshidratarea
namolului. Metodele actuale includ folosirea paturilor pentru uscare si adaugarea de var nestins.
Alegerea uneia dintre aceste variante depinde de un num ar de f actori cum ar fi disponibilitatea
terenului si optiunea de reciclare a namolului in agricultura.
Optiuni analizate privind gestionarea namolurilor din cadrul statiilor de epurare sunt:
1. Reutilizarea in agricultura/Compostare
2. Utilizarea namolurilor ca am eliator al solurilor in silvicultura, imbunatatiri funciare
etc
3. Incinerare
4. Depozitare .
Gestiunea namolurilor in exteriorul statiei de t ratare sau epurare, urmareste valorificarea si sau
eliminarea definitiva a namolului.
Strategiile managementului deseurilor elaboratele nivel international stabilesc o i erarhie a
optiunilor de management al namolurilor, prezentata in tabelul urmator:
Tabel 6-17: Ierarhizarea optiunilor de management al namolurilor
Nr
crt.

1

2

Principii
(in ordinea data
mai jos)
Evitarea
producerii
deseurilor
Valorificarea
materiala a
deseurilor

Aplicabilitatea in cazul namolurilor provenite de la statiile de epurare
Adoptarea celor mai bune tehnologii de epurare a apei uzate, care
genereaza cantitati minime de namol.
Adoptarea de tehnologii pe linia namolului pentru a reduce cantitatea
finala de namol produsa (stabilizarea avansata a namolurilor,
reducerea avansata a umiditatii, etc.)
Utilizarea in agricultura
Utilizarea in agricultura a compostului produs din namoluri de la
statiile de epurare si alte deseuri verzi
Utilizarea in silvicultura, horticultura la imbunatatirea calitatii solurilor
Reconditionare soluri degradate, imbunatatiri funciare.
Pagina 538

Recuperarea fosforului
Fabricarea de ciment, caramizi, agregate pentru constructii
Valorificarea
Fermentarea anaeroba, incinerarea, coincinerarea, piroliza,
3
energetica a
gazeificarea, oxidarea umeda, productia de bio-combustibili,
deseurilor*
productia directa de energie electrica in celule de combustie.
Depozitarea namolului ca atare nu este sustenabila pe termen lung
Depozitarea
avand in vedere tintele privind devierea de la depozitare a deseurilor
deseurilor
biodegradabile* *
4
reziduale
Se aplica in cazul depozitarii cenusii ramase in urma valorificarii
energetice
*Valorificarea energetica nu exclude valorificarea materiala, fiind disponibile tehnologii de
recuperare a nutrientilor (exemplu-productia de struvit), de utilizare a cenusii ca material de
constructii, etc.
** namolurile de la statiile de epurare sunt considerate deseuri municipale biodegradabile
Se estimeaza ca in prezent productia de namoluri in UE 27 este de 10,13 milioane tone (SU).
Din acest total, cca 40% se estimeaza ca este imprastiat pe soluri pentru utilizarea in agricultura.
Reciclarea namolurilor in agricultura variaza destul de mult de la un stat membru la altul. In unele
state mai mult de 50% din cantitatea de namol generata este utilizata in agricultura, ia altele nu
este utilizat delociar in altele mai putin de 5 %.
In tabelul urmator se prezinta productia de namol si cantitatile reciclate in agricultura in UE
Tabel 6-18 Productia de namol si cantitatile reciclate in agricultura in UE
Stat membru

Austria (a)
Belgia
Regiunea Brussels
Regiunea Flemish
Regiunea Walloon (b)
Denmarca
Finlanda (c)
Franta
Germania(d)
Grecia
Irelanda
Italia
Luxemburg (e)
Olanda
Portugalia
Spania
Suedia
Marea Britanie

An

Productia de
namol
(t SU)

2006

252800

(t SU)
38,400

(%)
16

2006

2967

0

0

2006

101913

0

0

2007

31380

10927

35

2002
2005
2007
2007
2006
2003
2006
2005
2003
2006
2006
2006
2006

140021
147000
1125000
2056486
125977
42147
1070080
8200
550000
401000
1,064,972
210,000
1,544,919

82029
4200
787500
592552
56.4
26743
189554
3780
34
225300
687037
30000
1050526

59
3
70
29
<1
63
18
46
<1
56
65
14
68
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Utilizare in agricultura

Stat membru

An

Productia de
namol
(t SU)

Utilizare in agricultura

(t SU)
(%)
Sub-total EU 15
8,874862
3728638
42
Bulgaria
2006
29987
11856
40
Cipru
2006
7586
3116
41
Cehia (f)
2007
231000
59983
26
Estonia (g)
2005
26800
3316
12
Ungaria
2006
128380
32813
26
Latvia
2006
23942
8936
37
Lituania (h)
2007
76450
24716
32
Malta (i))
Nd
Nd
nd
Polonia
2006
523674
88501
17
Romania
2006
137145
0
0
Slovacia
2006
54780
33630
62
Slovenia
2007
21139
18
<1
Sub-total EU 12
1260883
266885
21
Total
10135745
3995523
39
Sursa: Raportul Comisiei Europene
Note:
a) Austria: adi tional in 2006, au fost produse 177,000 t SU de nam ol industrial (in principal din
industria celulozei si hartiei) si 3% a fost reciclat in agricultura
b) Wallonia: aditional in in 2007, 48,000 t SU de nam ol industrial (in principal din industria
celulozei) a fost produs si a fost reciclat in agricultura
c) Finlanda: cantitatea ramasa este recilata in operatii de peisagistica si operatii de acoperire de
depozite de deseuri
d) Germania: in 2007 18% a fost reciclat in operatii de peisagistica
e) Luxembourg: in 2005, aditional 32% a fost compostat
f) Cehia: inprezent mai mult de 2/3 din namol este reciclat in agricultura, dupa compostare
h) Lituania: aditional in 2007, 11% a fost reciclat in agricultura
i) nu sunt date pentru Malta
Principalele optiuni de valorificare/eliminare finala a namolurilor, reglementate la nivel european si
national, sunt considerate urmatoarele:
 utilizarea in agricultura;
 conversia termica;
 depozitarea.
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La o analiza a legislatiei referitoare la posibilitatile de valorificare/eliminare finala a namolurilor se
observa ca, in afara de r eutilizarea in agricultura, care este foarte strict reglementata, celelalte
optiuni nu s unt legiferate specific pentru namol. In tabelul urmator se prezinta legislatia
reprezentativa care reglementeaza domeniul namolurilor de la statiile de epurare:
Directiva
UE

Transpunere in
legislatia nationala
HG188/2002 modificata si
91/271/EEC completata prin HG
352/2005 si HG 210/2007
Ordinul comun MMGA
si MAPDR 344/16.08.2004
86/278/EE
cu modificarile Ordin
C
27/2007
OM 349/21.04.2005 cu
modificarile ulterioare HG
1999/31/EC 210/2007; HG 1292/2010
2003/33/CE OM 95/12.02.2005 cu
modificarile ulterioare Ordin
3838/2012
OM 757/2005
2000/76/EC Lege 278/2013

Descriere
Tratare ape uzate
Protectia mediului si in special a solurilor, cand se
utilizeaza namolurile de epurare in agricultura
Stabilirea cadrului legal privind depozitarea
deseurilor
Definirea criteriilor care trebuie indeplinite de deseuri
pentru a se regasi pe lista specifica a unui depozit si
pe lista nationala de deseuri acceptate in fiecare
clasa de depozit de deseuri
Normativ tehnic de depozitare a deseurilor
Incinerarea deseurilor

Solutiile de valorificare/eliminare definitiva ale namolurilor provenite din apa uzata selectate vor
determina tipul si metodele de tratare corespunzatoare a acestora.
In determinarea celei mai bune optiuni practice de tratare a namolurilor pentru mediu (BPEO),
trebuie sa se tina cont de aspectele tehnice si legale care influenteaza posibilitatile de ut ilizare
locala, de s ustenabilitate (capacitatea de ev acuare), impactul asupra mediului si analiza costbeneficiu.
Prin tratarea namolurilor se pot obtine diverse produse vandabile:
 Compost
 Peleti pentru fertilizare
 Peleti pentru reutilizare in fabricarea betoanelor pentru pavimente
In vederea stabilirii strategiei namolurilor provenite de la statiile de epurare care se vor construi in
judetul Prahova, au fost avute in vedere urmatoarele optiuni:
 Reutilizarea in agricultura
 Reabilitarea solurilor contaminate, deteriorate
 Incinerarea sau coincinerarea namolurilor
 Depozitarea
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Tabel 6-19: Avantaje ale posibilitatilor de valorificare/ eliminare a namolurilor de la epurarea
apelor uzate
Optiune de
Avantaje
valorificare/eliminare
namol
Utilizarea in
Cheltuieli de
agricultura
investitie scazute;
Optiune sustenabila
din punct de vedere
al mediului;
Beneficiaza
producatorul de
namol si fermierul;
Cea mai eficienta
metoda de
recuperare
a P din namol,
resursa
epuizabila a planetei

Incinerarea
namolurilor

Reducere mare a
volumului, optiune
sustenabila din punct
de vedere al
mediului;

Transformarea
namolului in energie

Reducere mare a
volumului
Folosirea sustinuta a
puterii calorice a
namolului

Depozitarea
namolurilor in
Depozite de deseuri

Monitorizare redusa
Solutie simpla

Dezavantaje

Comentarii

Putina experienta in
Romania
Necesita monitorizare
foarte stricta si complexa
din punct de vedere
calitativ si cantitativ, atat a
namolurilor cat si a
solurilor;
Necesita o tratare
avansata
a namolurilor;
Este necesara
disponibilitatea locala a
suprafetelor de teren pe
care sa se aplice
imprastierea namolurilor;
Logistica foarte complicata
de stocare si imprastiere,
doar in cateva luni pe an
Cheltuileli de investitie mari
Cheltuieli de exploatare
mari
Cenusa produsa necesita
depozitarea in depozite de
deseuri periculoase
Optiune viabila pentru
volume de namol de 15000
tSU
Cheltuileli de investitie mari
Cheltuieli de exploatare
mari
Proces complicat
Necesita industria potrivita
pentru a folosi namolul
Necesita suprafete de
teren mare
Necesita monitorizarea
depozitelor dupa inchidere

Obtinerea
biosolidelor din
namol, cu
aplicarea pe
terenurile
agricole
implica dificultati
tehnice, sociale,
culturale si
politice;
Utilizarea pentru
cultura plantelor
energetice poate
elimina unele din
aceste
neajunsuri*

Este larg utilizata
inzonele cu
aglomerari
urbane mari

Este larg utilizata
in
zonele cu
aglomerari
urbane mari

Nu este
sustenabila pe
termen lung din
punct de vedere
al protectiei
mediului
*Prin utilizarea namolului ca fertilizant in cultura plantelor energetice (ex. a salciei energetice -Salix
viminalis energo), pericolul potential al contaminarii lantului trofic datorita poluantilor din namol este
eliminat
Sursa: Date prelucrate de consultant
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6.7.3.1 Reciclarea in agricultura
Reciclarea namolului prin imprastierea pe teren este o optiune sustenabila de eliminare a
namolului, namolul fiind bogat in nutrienti, in special azot, fosfor si contine materie organica
substante necesare cand solurile sunt sarace sau erodate. Substantele organice si nutrientii sunt
elementele pr incipale care fac ca imprastierea pe sol a nam olurilor ca fertilizator sau ameliator
organic al solurilor sa fie adecvata. In orice caz, aplicarea namolului pe terenuri agricole trebuie sa
fie strict controlata din punct de vedere al cantitatii, calitatii, locatiei si sincronizarii in timp. Namolul
trebuie sa fie tratat la standardele cerute pentru a reduce sau pentru a elimina continutul de agenti
patogeni.
6.7.3.1.1.1 Cerintele pentru tratarea namolului in vederea refolosirii in agricultura
Cerintele Directivei UE referitoare la folosirea in agricultura a namolului provenit din epurarea
apelor uzate (86/278/EEC) au fost transpuse in legislatia nationala prin Ordinul nr 344/2004.
Scopul acestor reglementari este dezvoltarea potentialului agrochimic al namolului in acelasi timp
prevenind impactul negativ asupra terenului, apei, recoltelor, animalelor si omului. Acest scop este
in concordanta cu politica CE ce recunoaste folosirea namolului in agricultura ca fiind cea mai
potrivita optiune de management ce sustine si calitatea mediului.
Ordinul nr 344/708/2004 descrie cerintele de avizare si restrictiile in folosire a namolurilor si
stabileste obligatiile ce revin producatorilor si utilizatorilor de namol si autoritatilor de competente.
Directiva solicita ca tot namolul tratat sa fie supus restrictiilor in folosire, ceea ce inseamna fara
perioade de pasunat dupa aplicare, restrictii in insamantarea sau culegerea anumitor recolte dupa
perioadele de aplicare, etc. Se anticipeaza ca revizuirile Directivei UE privind namolul vor introduce
cerinte referitoare la reduceri ale organismelor patogene/ microbiologice si procese de tratare
avansata (cum ar fi adaugarea de v ar nestins, compostarea, fermentarea termofila, uscarea
termica) pentru a pasteuriza namolul si pentru a evita potentialele riscuri asupra sanatatii.
Reglementarile din Romania interzic folosirea namolului netratat pentru fertilizarea pasunilor,
pomilor fructiferi si culturilor de legume.
In plus, reglementarile din Romania solicita ca:
 Namolul sa fie incorporat in sol imediat dupa aplicare. Acest lucru va evita posibilele
mirosuri urate insa poate fi dificil de pus in practica. Namolul tratat in mod adecvat nu ar
trebui sa aiba un miros urat.
 Rata de apl icare nu ar trebui sa depaseasca cerintele de nu trienti ale plantelor. Aceasta
este o i mportanta masura de pr otectie a m ediului pentru a e vita excesul de nut rienti, in
special excesul de azot ce poate fi transformat in nitrat in apele de suprafata sau
subterane.
 pH-ul din solulrile pe c are se aplica namol trebuie sa fie mentinut la valori de pes te 6.5.
Aceasta cerinta este necesara pentru a restrictiona acumularea metalelor grele in recolte
(deoarece disponibilitatea biologica a zincului (Zn), nichelului (Ni) si cadmiului (Cd) creste
in conditiile unui sol acid). Acest lucru va fi dificil de pus in practica si nu ar trebui sa fie
necesar acolo unde se iau masuri preventive de limitare a concentratiilor maxime din sol.
Principala ingrijorare a reglementarilor din Romania este monitorizarea si controlul contaminantilor,
in special a metalelor grele. Reglementarile romanesti actuale sunt conforme, iar in multe cazuri,
mult mai stricte decat cele ale Directivei CE 86/278/CEE.
Exista o ingrijorare referitoare la posibile acumulari de elemente potential toxice in sol, fapt ce
poate fi posibil prin aplicari continue ale namolurilor pe teren, iar concentratiile mari devin toxice
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pentru plante si animale. In orice caz exista mai mult decat suficient teren disponibil pentru
folosirea namolului in agricultura, ceea ce face ca acest fapt sa nu fie o problema.
Acolo unde namolul este folosit in agricultura, obiectivul de calitate al mediului este protejarea
solului, in primul rand pentru a asigura sustenabilitatea productiiilor de r ecolte si prevenirea
riscurilor de t oxicitate. Limitele maxime ale concentratiilor de m etale grele admise in sol sunt
stabilite de normele din Romania pentru sapte elemente (Zn, Cu, Ni, Cd, Pb, Hg and Cr), valoriile
fiind in conformitate cu cele din Directiva CE 86/278/CEE. Ordinul 344/708/2004 a s tabilit de
asemenea ratele de adaugare maxime pentru metale grele la aceleasi nivel cu cele ale Directivei
CE 86/278/CEE.
Tabel 6-20 Limitele metalelor grele asociate aplicarii namolului asupra terenurilor
Metal
greu

Valori maxime
admisibile pentruconc.
De metale grele in
solurile pe care se
aplica namoluri
*(mg/kg) (OM
344/708/2004)

CMA de metale
grale in namolurile
aplicate pe
sol**(mg/kg SU)
(OM 344/708/2004)

300
100
50
3
50
100
1

2000
500
100
10
300
500
5
50
10
500
5
0.8

Zinc
Cupru
Nichel
Cadmiu
Plumb
Crom
Mercur
Cobalt
Arsenic
AOX
PAH
PCB

Valorile limita pentru
cant. anuale de metale
grele care pot fi
introduse in terenurile
agricole pe baza unei
medii de 10 ani
(kg/ha/an)
(OM 344/708/2004)
30
12
3
0.15
15
12
0.1

Metoda de
testare (OM
344/708/2004)

SR 13181/93
SR 13179/93
STAS 13094/92
STAS 12876/90
SR 13225/94
STAS 13117/92

*Valorile maxime admisibile pentru concentatiile de metale grele in solurile pe care se aplica
namoluri metalelor grele asociate aplicarii namolului asupra terenurilor (mg/kg de materie uscata
intr-o proba reprezentativa de sol cu un pH mai mare de 6.5)
** Concentatiile maxime admisibile de metale grele din namolurile destinate utilizarii in agricultura
(mg/kg de materie uscata)
Ordinul 344/708/2004 descrie criteriile de evaluare pentru stabilirea disponibilitatii solului in a primi
namol si se bazeaza pe clasificarile referitoare la vulnerabilitatea solului la poluarea cu metale
grele; normele nu furnizeaza indrumare in ceea ce priveste punerea in practica a acestei clasificari
a vulnerabilitatii.
Tabel 6-21: Criterii de evaluarea a pretabilitatii solulrilor la aplicarea namolurilor (OM nr.
344/708/2004)
Element
Topografia
terenului

Nivelul de impact
Nici unul
Slab
Foarte
Usor neregulat
usor
neregulat

Mediu
Moderat
neregulat
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Ridicat
Destul de
neregulat

Excludere
Extrem de neregulat

Element
Panta
terenului
Structura
terenului

Nivelul de impact
Nici unul
Slab
< 2%
2.1%-5%

Mediu
5.1%-10%

Ridicat
10.1%-15%

Excludere
> 15.1%

Pamant
nisipos
decolorat,
pamant
mediu granulat,
pamant
prafuit

Pamant nisipos
neprelucrat,
pamant mediu nisipos, pamant
nisipos fin,
pamant nisipos
prafuit, pamant
mediu - decolorat

Nisip fin
argilos,
argila
nisipoasa

Nisipi
argilos brut,
nisip
argilos
mediu,
pamant
decolorat
profuit

Permeabilita
tea solului
Drenarea
solului

medie

ridicata

scazuta

Bine
drenat

Drenat moderat

-

foarte
scazuta
Intens
drenat

Riscul de
eroziune la
suprafata
Inundare

absent

scazut

moderat

-

Nisip brut,
neprelucrat, nisip
mediu - granulat,
nisip fin, argila, argila
prafuita, argila
medie, argila fina,
roci compacte lipite,
pietrisuri, roci
compacte aspre,
depozite organice
Extrem de scazuta,
extrem de ridicata
Foarte prost drenat,
prost drenat, excesiv
drenat, insufficient
drenat
ridicat, foarte ridicat

Neinunda
bil
ridicata

Pe tot parcursul
anului
medie

-

-

Inundabil

Foarte
ridicata

Extreme de
ridicata

Foarte scazuta,
scazuta

Foarte
mare

Mare

medie

mica
(structura
mediu –
fina)

superficiala, extreme
de mica, foarte mica
(structura bruta)

Extrem de
mare,
excesiv
de mare
> 6.9
medie

Foarte mare

Mare

Mediu

Extrem de mic, foarte
mic, mic

6.5-6.8
ridicata

5.9-6.4
scazuta

5.5-5.8
Foarte
ridicata

< 20%

20%-40%

40%-60%

60%-80%

< 5.5
Extrem de scazuta,
foarte scazuta,
extrem de ridicata
> 80%

Capacitatea
de apa
utilizabila
Adancimea
panzei
freatice (de
apa
subterana)
Volum
edafic
pH
Capacitatea
de schimb
cationic
Incarcatura
cu metale
grele

6.7.3.1.1.2 Controlul folosirii namolului in agricultura
Responsabilitatea organizarii si punerii in aplicare a reciclarii namolului prin utilizare in agricultura,
revine producatorului de namol. In orice caz, autoritatile competente, in special autoritatile
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regionale responsabile cu protectia mediului, apei si agriculturii, au roluri bine definite in avizarea,
monitorizarea si inregistrarea activitatilor de folosire a namolului.
Pentru ca namolul sa fie folosit in agricultura, producatorul de namol trebuie:
 Sa contacteze fermierii si utilizatorii finali pentru a evalua potentialul folosirii namolului.
 Sa identifice agricultorii (utilizatorii finali) si zonele cu terenuri care indeplinesc conditiile
necesare pentru folosirea namolului, pe baz a studiilor pedologice intocmite, la cererea
producatorului, de catre oficiile teritoriale de studii pedologice si agrochimice;
 Sa contacteze utilizatorul de namol si sa evalueze posibilitatile de utilizare a namolului
 Sa solicite APM emiterea permisului permisul de aplicare in baza autorizatiei de functionare
a statiei de epurare. Cu o luna inainte de perioada in care se doreste folosirea namolului,
producatorul de namol trebuie sa furnizeze APM urmatoarele informatii:
−

Cantitatea de nam ol produsa si cantitatea ce se intentioneaza a f i folosita in
agricultura;

−

Compozitia namolului;

−

Tipul de tratament aplicat namolului;

−

Informatii referitoare la utilizatorul de namol, locatia terenului pe c are va fi aplicat
namolul si tipul culturii agricole.

−

Perioada probabila de imprastiere

Producatorul de namol este singurul responsabil pentru asigurarea calitatii si cantitatii namolului,
pentru organizarea transportului si imprastierea namolului si pentru orice efecte de dupa aplicare
asupra mediului si sanatatii. O inregistrare a i nformatiilor relevante despre cantitatea si calitatea
namolului si detalii asupra fermierului destinatar sau utilizatorului final trebuie sa fie tinuta de catre
producatorul de nam ol pentru a fi pusa la dispozitia autoritatilor competente. Producatorul de
namol trebuie sa sa realizeze studiul agrochimic special de control si monitoring al solului pe care
s-a aplicat namolul.
Monitorizarea si inregistrarea calitatii namolului care trebuiesc realizate de catre producatorul de
namol se refera numai la pH, umiditate, solidele volatile (pierderile prin calcinare), carbon organic
total, azot (N), fosfor (P), potasiu (K), zinc (Zn), cupru (Cu), nichel (Ni), cadmiu (Cd), plumb (Pb),
mercur (Hg) si crom (Cr). Costurile obtinerii acestor analize sunt in mod clar in responsabilitatea
producatorului de nam ol. Numarul de t este pentru determinarea calitatii namolului depinde de
cantitatea de namol ce va fi reciclat. Conform reglementarilor, costurile asociate monitorizarilor
(pentru sol, apa si recolte) vor fi acoperite de Ministerul responsabil.
Tabel 6-22 Numarul de teste necesare pentru namol (OM nr. 344/708/2004)
Tone de
substanta uscata
folosita in
agricultura1)
Parametrii
agronomici2)
Metale grele3)
HAP, PCB, AOX
Dioxine
Nota:

< 30

30 - 150 151 800

801 –
1,600

1,601 –
3,200

3,201 –
6,400

> 6,400

2

4

6

9

12

15

18

2
0/1
0/1

3
1
0/1

4
2
1

8
4
1

12
6
2

15
9
3

18
12
4
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1) Tone de substanta uscata inaintea tratarii cu var sau cu lapte de var ori inaintea compostarii.
2) Substanta uscata, carbon organic, pH, N, P2O5, K2O, CaO.
3) Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, Co, As.
Fermierul sau utilizatorul final este responsabil pentru incorporarea namolului in sol in aceeasi zi in
care este livrat/aplicat, acesta fiind obligat sa informeze producatorul de nam ol/autoritatile
relevante despre intentia in ceea ce priveste rotatia culturilor si de as emenea sa informeze
producatorul de namol daca nu au nevoie de namol.
Sunt doua per ioade principale pe par cursul unui an i n care namolul poate fi aplicat pe teren:
primavara si toamna pentru a se corela cu procesele de insamantare si recoltare a culturilor. Prin
urmare, este necesara depozitarea namolului pe durata perioadei cand nu se realizeaza
incorporarea acestuia in sol. Locatia facilitatilor pentru depozitare trebuie sa tina cont de asezarea
locuintelor (datorita mustelor si mirosurilor neplacute) si de protejarea cursurilor de apa (scurgeri).
Se interzice utilizarea namolurilor sau livrarea acestora in vederea utilizarii lor pe:
 terenurile folosite pentru pasunat;
 terenurile destinate cultivarii arbustilor fructiferi;
 terenurile destinate culturii legumelor;
 terenurile destinate culturilor pomilor fructiferi cu 10 l uni inainte de r ecoltare si in
timpul recoltarii.
Restrictii specifice legate de reciclarea namolului in agricultura:
Azotul
Continutul de az ot al namolului se regaseste sub forma de N amoniac si N organic, care este
asociat cu continutul organic. In toate regiunile Romaniei, conform OM nr 242/2005, media normei
specifice de fetilizanti cu azot se situeaza sub 170 kg/ha de N.
Fosforul
Fosforul (P) este unul din principalii nutrienti pentru plante. Cantitatea de P din namol este
dependenta de procesul de tratare. Continutul tipic de fosfat (P 2 O 5 ) in namolul fermentat este de
5% substanta uscata, iar in namolul rezultat prin tratarea biologica de indepartarea a nutrientilor
este de 3% substanta uscata. Atunci cand pentru indepartarea fosforului din efluentul apelor uzate
s-au folosit chimicale, continutul de disponibil de fosfor este redus.
Mai putin de 1% din continutul de fosfor este cu adevarat disponibil pentru plante, cu 10–20%
disponibil in forme usoare iar restul in forme si mai putin disponibile. Disponibilitatea fosforului
anorganic este dependenta de ni velul pH-ului, nivelul optim al pH-ului fiind de 6. 5–7.0 pentru
utilizarea eficienta la culturile agricole.
Sulful, Magneziul si Potasiul
Acestia sunt trei macro-nutrienti esentiali pentru cresterea plantelor. Avand in vedere ca Romania
este desemnata ZVN, rata de apl icare a nam olului (din punct de v edere al continutului de az ot)
este limitata la 170 kg namol/ha/an. Va fi necesare efectuarea unor teste pentru a determina daca
sunt necesari fertilizatori suplimentari si acest fapt va depinde de caracteristicile solului receptor.
Compusii organici
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Compusii organic gasiti, de ex emplu, in detergentii din gospodarii si produsele de c uratat pot fi
periculosi pentru sanatate. In viitor poate aparea cerinta de t estare a c ontinutului de c ompusi
organici in namol, pentru a verifica conformarea la noua legislatie.

Bariere in reciclarea in agricultura
Exista o serie de bariere in reciclarea namolului in agricultura si ele vor trebui depasite pentru ca
aceasta metoda de evacuare a namolului sa fie in intregime folosita. In particular, urmatoarele
bariere au fost identificate:
Agricultura se bazeaza pe practici si metode cu tehnologie redusa (fara mecanizare)
 Utilizarea majoritara a balegarului ca ingrasamant
 Costuri ridicate ale analizelor pentru namol si sol
 Reticenta la schimbarea fertilizantului folosit in mod curent
In aceasta directie, este necesar ca Operatorul Regional sa intreprinda o campanie de promovare
a utilizatii namolului in agricultura, schimbarea opticii si sa inceapa un program activ pentru
reciclarea namolului in agricultura. Acest program trebuie sa includa teste de folosire a namolului
in agricultura, workshop-uri pentru educarea fermierilor si efectuarea de anal ize/probe
cuprinzatoare ale namolului/solului.
Ordin nr. 242/26.03/2005 pentru aprobarea organizarii Sistemului national de monitoring integrat al
solului, de s upraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de pol uanti proveniti din
surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone
vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati prevede urmatoarele: pe solurile nisipoase
sau cu un profil scurt, Programul de Actiune pentru Zone Vulnerabile la Poluarea cu Nitrati impune,
in functie de tipul de cultura, conditiile hidro-meteorologice si vulnerabilitatea naturala a zonei, o
perioada inchisa maxima (in perioada 1 august - 1 februarie) si o perioada minima (1 august - 1
noiembrie), in care nici un fel de ingrasamant organic cum ar fi balegarul animalier de consistenta
solida, semilichida sau lichida, asternutul de pasare, fractiunea lichida a namolului orasenesc, nu
poate fi aplicat pe terenurile care nu sunt fanete sau nu sunt semanate cu culturi de toamna.
Perioada inchisa maxima, pentru terenurile aflate sub fanete sau culturi de t oamna este de l a 1
septembrie la 1 februarie si minima de la 15 septembrie la 15 noiembrie. Aceste perioade inchise
nu se iau in considerare in cazul resturilor vegetale sau a al tor tipuri de pr oduse organice
reziduale.
6.7.3.1.1.3 Potentialul de reutilizare a namolurilor in judetul Prahova
In vederea utilizarii in agricultura a namolurilor este necesara analizarea urmatoarelor informatii:
 Identificarea si alegerea terenurilor
 Tip de cultura
 Nutrientii de care cultura are nevoie;
 Restrictii de aplicare a nitratilor si fosfatilor
Utilizarea namolurilor in agricultura la nivelul judetului Prahova se bazeaza pe cateva conditii si
ipoteze:
 Conformarea cu cerintele de calitate ale namolurilor prevazute de OM nr. 344/2004;
Pagina 548

 Conformarea cu cerintele de c alitate solurilor s i cerintele privind ciclurile de apl icare a
namolurilor pe diferite suprafete de teren
 Conformarea cu cerintele de aplicare a namolurilor in diferite perioade de timp
 Monitorizarea acumularilor de metalelor grele in solurile pe care sunt aplicate namoluri.
6.7.3.1.1.4 Promovarea folosirii in agricultura
Pentru a se conforma cu Ordinul 344/708/2004, fiecare agricultor va trebui sa inregistreze faptul ca
namolul va fi aplicat pe teren.
Existand o experienta limitata in reciclarea namolului in agricultura, este necesara o campanie de
marketing pozitiva. Datorita originii si naturii namolului exista o perceptie negativa asupra reciclarii
namolului pe t erenurile agricole, perceptie ce include afectarea sanatatii umane, mediului si
valoarea nutritiva. In orice caz, aplicarea namolului pe t erenuri si implicatiile asupra sanatatii
omului au fost studiate amanuntit pe parcursul mai multor ani iar pana in prezent nu a fost gasita
nici o legatura cu raspandirea anumitor boli.
Producatorul de nam ol ar trebui sa aiba initiativa si sa promoveze folosirea namolului in
agricultura. Pentru inceput ar trebuie facute teste in teren cu sprijinul unui fermier care detine
suprafete mari de t eren agricol, acest fapt putand convinge si alti fermieri din zona ca namolul
tratat poate fi o alternativa la fertilizatorii clasici. Aceste teste trebuie sa fie conduse de un
organism independent, pentru a demonstra ca reciclarea namolului poate fi folosita ca inlocuitor al
fertilizantilor. Se poate face si o analiza cost-beneficiu pentru a ilustra economiile ce pot fi realizate
din reducerea costurilor pentru fertilizanti. Pentru a asigura reciclarea namolului in agricultura, este
esential sa fie demonstrat faptul ca producatorul de namol poate furniza un produs dorit de
fermieri. Calitatile dorite la produs includ:
 Mirosuri foarte putine sau deloc
 Capacitatea de a fi depozitat in gramezi
 Sa fie usor de imprastiat
Va avea o importanta foarte mare demonstrarea beneficiilor reciclarii namolului in agricultura dat
fiind faptul ca in Romania exista putina experienta in acest sens. Este necesara o campanie de
marketing pozitiva si bine coordonata.
Va fi nevioe sa se realizeze intelegeri intre Compania Operatoare Regionala si agricultorii alesi sa
primeasca namolul provenit din apa u zata. Incheierea acordurilor va fi o par te importanta din
promovarea reciclarii in agricultura.
6.7.3.1.1.5 Atributii si raspunderi ale autoritatii competente
Pentru realizarea obiectivelor OM nr 344/2004, autoritatile competente la nivel central au
urmatoarele atributii:
Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor:
a) a) coordoneaza activitatea celorlalte autoritati competente, prin Directia gestiune deseuri si
substante chimice periculoase;
b) b) asigura aprobarea si validarea finala a datelor referitoare la producatorii si utilizatorii de
namol, precum si la caracteristicile namolurilor utilizate in agricultura
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului:
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a) elaboreaza impreuna cu celelalte autoritati competente documentele tehnice de utilizare a
namolurilor;
b) pe baza informatiilor obtinute de l a autoritatile teritoriale competente, Agentia Nationala
pentru Protectia Mediului si Institutul de Cercetari pentru Pedologie si Agrochimie valideaza
datele si intocmesc anual un raport de sinteza privind utilizarea namolurilor in agricultura,
cantitatile utilizate, pe t ipuri si caracteristici de nam oluri, tipurile de s oluri si evolutia
caracteristicilor acestora, dificultatile aparute si masurile intreprinse sau propuse pentru
rezolvarea acestora; transmite raportul anual de sinteza la Ministerul Mediului si
Gospodaririi Apelor; dupa aprobarea raportului anual de s inteza de catre autoritatea
centrala pentru protectia mediului, acesta va fi transmis Comisiei Europene, in conformitate
cu formatul cerut prin Regulamentul Comisiei Europene de raportare a datelor.
Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale:
a) asigura fondurile necesare pentru dotarea si autorizarea laboratoarelor Institutului de
Cercetari pentru Pedologie si Agrochimie si ale Oficiului de S tudii Pedologice si
Agrochimice pentru analize de sol, plante si namol
b) asigura fondurile necesare pentru ca Institutul de Cercetari pentru Pedologie si Agrochimie
si Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice sa efectueze studii pedologice speciale in
scopul alegerii terenurilor care se preteaza pentru distribuirea namolului de epur are si
urmareste evolutia culturilor pe aceste terenuri;
c) asigura finantarea activitatii de monitoring (sol, apa si plante) dupa utilizarea namolului pe
terenurile agricole.
Institutul de Cercetari pentru Pedologie si Agrochimie:
a) asigura organizarea activitatii de monitoring (sol, apa si plante) dupa utilizarea namolului pe
terenurile agricole, pe baza finantarii primite pentru aceasta activitate de la Ministerul
Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale;
b) executa cercetari pentru stabilirea comportarii in sistemul sol-planta-apa a altor poluanti
prezenti in namolul orasenesc si stabileste limitele de incarcare cu acesti poluanti.
Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice:
a) elaboreaza recomandari de informare a publicului si a potentialilor factori implicati;
b) elaboreaza studii pedologice speciale ale terenurilor agricole pe c are poate fi utilizat
namolul de epurare si urmareste evolutia culturilor pe aceste terenuri.
Ministerul Administratiei si Internelor:
a) participa la elaborarea documentelor tehnice;
b) elaboreaza impreuna cu autoritatile locale planuri de i mbunatatire a ac tivitatii statiilor de
epurare in scopul aplicarii celor mai bune practici de eliminare a namolului.
Pentru realizarea obiectivului OM nr344/2004, autoritatile competente la nivel teritorial au
urmatoarele atributii:
Autoritatea teritoriala de protectie a mediului (agentia locala/regionala de protectie a mediului):
a) elibereaza permis de aplicare a namolului,
b) se consulta si informeaza autoritatea agricola si autoritatea pentru ape pentru acordarea
permisului de apl icare; informeaza aceste autoritati in legatura cu permisele de apl icare
eliberate;
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c) controleaza si supravegheaza activitatea producatorilor si utilizatorilor de namol pentru
respectarea prevederilor prezentelor norme tehnice si ia masuri de s anctionare conform
legii, in cazul nerespectarii acestora;
d) tine la zi registrele cu producatorii de namoluri, pe cantitati si caracteristici ale namolurilor,
tipuri de tratamente efectuate la namoluri, numele si adresele producatorilor de namoluri,
situatia permiselor de imprastiere a namolului pe terenurile agricole, precum si datele
prevazute in studiul pedologic pe baza caruia s-a eliberat permisul, cantitatile utilizate, pe
tipuri si caracteristici de namoluri, dificultatile aparute si masurile intreprinse sau propuse
pentru rezolvarea acestora;
e) intocmeste anual, impreuna cu autoritatea teritoriala agricola, un raport de sinteza privind
utilizarea namolurilor in agricultura, cantitatile utilizate, pe tipuri si caracteristici de namoluri,
tipurile de s oluri si evolutia caracteristicilor acestora, dificultatile aparute si masurile
intreprinse sau propuse pentru rezolvarea acestora.
Autoritatea teritoriala agricola:
a) coopereaza cu autoritatea de mediu in vederea acordarii permisului de aplicare si intocmirii
raportului de sinteza;
b) tine la zi registrele cu utilizatorii de namoluri, pe tipuri si caracteristici ale namolurilor si ale
solurilor pe c are se utilizeaza namolurile, modul de u tilizare, numele si adresele
utilizatorilor;
c) tine evidenta rotatiei culturilor.
Agentii de consultanta agricola:
a) organizeaza campanii de informare pentru utilizatorii de namol, agentii economici si
consumatorii de produse agricole;
b) ofera consultanta agricultorilor in vederea folosirii namolului ca ingrasamant organic.
6.7.3.2 Alte modalitati de folosire a namolului pe terenuri
6.7.3.2.1.1 Silvicultura
Este interzisa aplicarea namolului uscat in padurile naturale deoarece continutul ridicat de nutrienti
din namol dezechilibreaza ecosistemul natural. Prin urmare, singura optiune fezabila privind
utilizarea namolului este in momentul plantarii puietilor.
Folosirea namolului ca fertilizator poate fi o posibilitate valabila in padurile comerciale. In padurile
comerciale se practica replantarea copacilor in zonele care au fost exploatate. Aceste zone sunt
de obicei cu deficient de nutrienti si vor beneficia de pe urma celor continuti in namol.
Cea mai potrivita perioada pentru reciclarea namolului in teren este inaintea plantarii copacilor,
acest lucru restrictionand cantitatea de namol ce va fi aplicata terenului.
Ca si in cazul aplicarii in agricultura, namolul continand in principal humus poate fi folosirea pentru
crearea unui nou strat de humus pentru arbori si arboret.
6.7.3.2.1.2 Imbunatatiri funciare
Imbunatatirea funciara se refera la aducerea terenului la folosinta sa initiala (de exemplu: halde de
steril si depozite de deseuri, situri contaminate industrial, terenuri abandonate deteriorate), care in
majoritatea cazurilor a fost agricola.
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Imbunatatirile funciare necesita o cantitate semnificativa de namol in comparatie cu reciclarea sa in
agricultura. Namolul trebuie amestecat cu subsoluri importate pentru a asigura suficienta materie
organica necesara initierii si cresterii vegetatiei.
In aria cu terenuri contaminate este necesar un aport de azot si substante organice pentru
regenerarea si reconditionarea solurilor ca baza pentru cresterea plantelor. Datorita solubilitatii
ridicate a azotului care este principala componenta nutritiva a namolurilor ca si a fertilizatorilor
chimici, namolul aplicat poate fi considerat o sursa de contaminare cu nitrati a apei freatice daca
nu este aplicat corespunzator.
Cand namolul este aplicat in cantitate mai mare decat este acceptata agronomic, este nevoie de
acceptul autoritatilor competente, fiind necesate studii referitoare la impactul pe care il are
aplicarea namolurilor asupra mediului si sanatatii umane.
Suprafetele si locatiile unde sunt amplasate fostele batale de reziduuri petroliere ce trebuie
ecologizate:
Nr.
Crt.

Suprafata sitului

Denumirea sitului
contaminat

Denumirea societatii

Batal de gudron
Vega

SC ROMPETROL
RAFINARIA VEGA SA
PLOIESTI

100000

depozitare
reziduuri
petroliere

Batal de fosfogips

SC ROMFOSFOCHIM
ACTIVE SRL VALEA
CALUGAREASCA

559000

depozitare
reziduuri
petroliere

3.

Depozit de cenusa
de pirita

SC MEGA COMPANY
SRL BUCURESTI

65000

depozitare
reziduuri
petroliere

4.

Batal de reziduuri
petroliere

SC RAFINARIA ASTRA
ROMANA SA
PLOIESTI

26000

depozitare
reziduuri
petroliere

5.

Batal de gudroane
acide Bucea

SC RAFINARIA
STEAUA ROMANA SA
CAMPINA

60000

depozitare
reziduuri
petroliere

6.

Batal de gudroane
acide Turnatorie

SC RAFINARIA
STEAUA ROMANA SA
CAMPINA

33000

depozitare
reziduuri
petroliere

Batal Lacul Pestelui

SC RAFINARIA
STEAUA ROMANA SA
CAMPINA

65000

depozitare
reziduuri
petroliere

Batal 196

SC PETROTEL LUKOIL SA PLOIESTI

44440

depozitare
reziduuri
petroliere

Centru col. 701
Campina

SC PETROM SA
PLOIESTI

35

industria
extractiva a

1.

2.

7.

8.

9.
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(mp)

Activitatea
poluatoare

Nr.
Crt.

Denumirea sitului
contaminat

Denumirea societatii

Suprafata sitului
(mp)

Activitatea
poluatoare
petrolului

10.

Centru col. 702
Campina

SC PETROM SA
PLOIESTI

30

industria
extractiva a
petrolului

11.

Centru col. 27
Nadejde

SC PETROM SA
PLOIESTI

35

industria
extractiva a
petrolului

12.

Centru col. 1043
Bustenari

SC PETROM SA
PLOIESTI

129

industria
extractiva a
petrolului

13.

Centru col. 97
Coconea

SC PETROM SA
PLOIESTI

700

industria
extractiva a
petrolului

14.

Centru col. 302
Gropi

SC PETROM SA
PLOIESTI

820

industria
extractiva a
petrolului

Parc 4 VD Tintea

SC PETROM SA
PLOIESTI

2000

industria
extractiva a
petrolului

16. Centru colectare 16
Valcanesti

SC PETROM SA
PLOIESTI

250

industria
extractiva a
petrolului

17.

Batal slam baicoi

SC PETROM SA
PLOIESTI

6000

depozitare
reziduuri
petroliere

18.

Batal depozitare
slam Urlati

SC PETROM SA
PLOIESTI

250

depozitare
reziduuri
petroliere

19.

Batal depozitare
slam Carbunesti 1

SC PETROM SA
PLOIESTI

60

depozitare
reziduuri
petroliere

20.

Batal depozitare
slam Carbunesti 2

SC PETROM SA
PLOIESTI

150

depozitare
reziduuri
petroliere

21.

Batal depozitare
slam Parc 710

SC PETROM SA
PLOIESTI

700

depozitare
reziduuri
petroliere

Batal depozitare

SC PETROM SA

750

depozitare

15.

22.
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Nr.
Crt.

Denumirea sitului
contaminat

Denumirea societatii

slam Central I
Boldesti

Suprafata sitului
(mp)

PLOIESTI

Activitatea
poluatoare
reziduuri
petroliere

SC PETROM SA
PLOIESTI

2500

depozitare
reziduuri
petroliere

Batal depozitare
slam Central II
Boldesti

SC PETROM SA
PLOIESTI

390

depozitare
reziduuri
petroliere

Batal depozitare
slam 3 Tritter
Boldesti

SC PETROM SA
PLOIESTI

800

depozitare
reziduuri
petroliere

Batal slam Sonda
6002 Sinaia de Mizil

SC PETROM SA
PLOIESTI

9034

depozitare
reziduuri
petroliere

Parc 1 Surani

SC PETROM SA
PLOIESTI

980

industria
extractiva a
petrolului

Batal reziduuri
petroliere- zona
Vega Ploiesti

Directia Silvica Prahova

19000

depozitare
reziduuri
petroliere

29.

Rampa de deseuri
menajere Teleajen

Primaria Ploiesti

310000

depozitare
deseuri menajere

30.

Batal de reziduuri
petroliere Campina

Primaria Campina

8200

depozitare
reziduuri
petroliere

23. Batal slam(ecologic)
Boldesti
24.

25.

26.

27.

28.

132,13 ha

TOTAL

6.7.3.3 Incinerarea namolului
Incinerarea namolului este o r eactie de ar dere, in care namolul este fie ars intr-un incinerator
special sau ars impreuna cu alte deseuri. Produsele incinerarii sunt gaze de f um, cenusa, apa
uzata sau energie. Gazele de f um trebuie tratate conform standardelor UE, deoarece ele contin
particule, gaze acide, gaze de sera, metale grele si compusi organici volatili. Cenusa produsa va
trebui sa fie dispusa in depozite de deseuri periculoase. Apa uzata este derivata din procesul de
spalare si urmeaza sa fie tratata intr-o SEAU apropiata. Arderea are loc la 800-900C permitand
realizarea generarii de energie.
Datorita complexitatii si costului procesului, incinerarea namolului este considerata viabila din
punct de vedere financiar numai pentru instalatii cu capacitati mari, ce depasesc 15,000 t.s.u/an. In
plus facilitatile de incinerare ce primesc namoluri secundare vor necesita combustibil suplimentar
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pentru a intretine temperatura solicitata de pr oces. Acest lucru poate avea un i mpact important
asupra costurilor de exploatare.
In plus fata de arderea namolului, namolul deshidratat poate fi rears impreuna cu alte deseuri (ex.
deseuri solide municipale) sau folosit ca sursa de combustibil pentru alte industrii (ex. combustibil
pentru cuptorul de ciment). O revizuire a facilitatilor de incinerare indica oportunitati foarte limitate
la arderea cu deseuri solide municipale.
Pentru ca namolul provenit din apa uzata sa fie considerat combustibil secundar pentru a fi folosit
in insustria cimentului, namolul trebuie sa fie intr-o forma uscata altfel continutul de apa al
namolului deshidratat reduce puterea de ardere a namolului. Intr-adevar un numar de instalatii
conventionale de ardere a namolului provenit din apa uzata se bazeaza pe adaugarea de ulei
pentru a asigura arderea totala a namolului deshidratat. In plus procesul de fermentare anaeroba
reduce valoarea energetica a nam olului (puterea calorica) si are un e fect negativ semnificativ
asupra beneficiilor folosirii namolului provenit din apa uzata ca si combustibil secundar pentru
industria cimentului.
6.7.3.4 Depozitarea namolurilor
Depozitarea namolului in depozite este cea mai putin complicata metoda si in prezent este si
singura metoda principala de depozitare a namolului. Namolul poate fi depus intr-un depozit numai
pentru namoluri sau impreuna cu alte deseuri (deseuri municipale solide).
Directiva CE referitoare la depozite 99/31/CEE reduce dispunerea deseurilor biodegradabile in
depozite iar Planul National pune ca obiective pentru dispunerea in depozite a Deseurilor Solide
Municipale, calculat la anul 2001 ca an de baza, 4.3 milioane tone in 2007, 2.9 milioane tone in
2010 si 2.0 milioane tone in 2020.
Conform legislatiei nationale (OMMGA 757/26.11.2004 pentru aprobarea Normativului tehnic
privind depozitarea deseurilor), namolul provenit de la statiile de epurare a apelor uzate poate fi
depozitat in depozite de des euri municipale in proportie de 10% din cantitatea totala de des euri
municipale solide eliminate in acesta. Pentru ca namolul de la statiile de epurare sa fie acceptat la
depozitare trebuie sa aiba o umiditate de maxim 65%.
Asa cum s-a prezentat in sectiunea 6.8.2.4 in judetul Prahova exista 2 depozite de deseuri
conforme: depozitul de deseuri Boldesti - Scaeni ce apartine S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu –
Tratarea Deseurilor S.R.L. si depozitul de deseuri Valenii de Munte, aflat in proprietate publica si
administrat de S.C. Termoelectrica Ploiesti S.A.
Luand in considerare capacitatea de depozitare existenta si viitoare a acestor depozite se poate
spune ca depozitarea namolului este o op tiune practica si posibila pentru namolului generat din
statiile de epurare din zona proiectului.
6.7.4

ANALIZA OPTIUNILOR DE GESTIONAREA
STATIEI DE EPURARE

A

NAMOLURILOR IN EXTERIORUL

Gestionarea namolurilor implica doua faze :
 Gestiunea namolurilor in interiorul statiei de tratare sau epurare (gospodaria de namol),
urmarind in principal reducerea masei si a volumului de namol si stabilizarea acestuia;
 Gestiunea namolurilor in exteriorul statiei de tratare sau epurare, urmarind in fapt
eliminarea finala propriu-zisa a namolului care, in principal, se poate efectua:
-

in agricultura si silvicultura in sprijinul productiei vegetale, fie ca agent fertilizant si
de regenerare a solului, fie ca amendament;
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-

prin imprastere pe sol – in parcuri, redarea unor zone afectate in circuitul agricol,
inchiderea depozitelor de deseuri;

-

productia de energie, prin incinerare, piroliza etc.

-

diverse alte utilizari.

In functie de posibilitatile de valorificare/eliminare a namolurilor se stabileste nivelul de tratare al
acestora, in urma caruia namolul se poate afla in una din urmatoarele stari:
 lichid separat si colectat
 turte de namol netratat: deshitratat
 namol tratat conventional - fermentarea duce la o reducere a continutului de
microorganisme de aproximativ 99%;
 namol cu o tratare intensificata (uscare, neutralizare cu var), obtinundu-se o reducere de
99.9999% a coliformilor si inlaturarea agentilor patogeni
Pentru a realiza o strategie durabila, benefica si eficienta in termeni de cost urmatoarele optiuni
pentru eliminarea finala / valorificare a namolurilor aufost analizate:
 utilizarea namolurilor deshidratate in agricultura/silvicultura;
 depozitarea namolului in depozite de deseuri;
 utilizare namoluri deshidratate pentru regenerarea solului;
 Co-incinerare (in incineratoare speciale sau in centrale termice pe carbune sau in cuptoare
pentru ciment;
 utilizare namoluri pentru inchiderea minelor;
 utilizare namoluri pentru ecologizarea haldelor de steril.
Optiunile analizate au av ut in vedere facilitatile existente, proiectele in curs de de marare,
suprafetele potentiale din agricultura si silvicultura, interesul agricultorilor in utilizarea namolului,
costurile si analiza economica, impactul asupra mediului si impactul social.Analiza optiunilor
prezentata in tabelul de mai jos este una multicriteriala, bazata pe criterii majore reprezentate de:
economic, tehnic, impactul asupra mediului si social si subcriterii aferente fiecarui criteriu major.
Astfel fiecarui criteriu major i-a fost acordat un punctaj, functie de importanta acestuia, iar punctajul
aferent criteriului major a fost repartizat pe subcriterii.
Punctajul cel mai mare a fost acordat optiunii celei mai fezabile, astfel incat analizei de opt iuni
varianta castigatoare este cea care a obtinut punctajul cel mai mare la finalul analizei.
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Nr.
Crt.

Criteriu

1

Economic

1.1

Cost de depozitare:

Punctaj

Discreti
zare
punctaj

60
15

- costuri de transport;
- costuri de depozitare.
1.2

Cost teste de
conformare pentru
utiliarea namolului in
agricultura:

Optiunea 1

Optiunea 2

Optiunea 3

Optiune 4

DEPOZITARE IN
DEPOZITE DE
DESEURI
CONFORM

UTILIZARE IN
AGRICULTURA SI
SILVICULTURA

IMBUNATATIRI
FUNCIARE

INCINERARE

15

4

- 26,10 Euro/tona
cost total depozitare
(transport pana la
depozit si
depozitare)

15

- costuri necesare
de analiza pentru
namol procesat:
28.800 Euro;

- costuri necesare de
analiza pentru namolul
procesat,

- costuri pentru
analizele necesare
informarii
utilizatorului: 13.200
Euro;

- costuri pentru
analizele necesare
informarii utilizatorului,
-studii agrochimice si
planuri de fertilizare,

- studii agrochimice
si planuri de
fetilizare: 169.200
Euro;

-costuri de transport.

- costuri de
Pagina 557

(foste batale,
terenuri cu
poluare istorica
produse
petroliere)
7

9

Nr.
Crt.

Criteriu

Punctaj

Discreti
zare
punctaj

Optiunea 1

Optiunea 2

Optiunea 3

Optiune 4

DEPOZITARE IN
DEPOZITE DE
DESEURI
CONFORM

UTILIZARE IN
AGRICULTURA SI
SILVICULTURA

IMBUNATATIRI
FUNCIARE

INCINERARE

(foste batale,
terenuri cu
poluare istorica
produse
petroliere)

transport: 168.558
euro;
- 379.758 cost total
namol pentru
fertilizare in
agricultura/silvicult
ura 87,24
Euro/tona.
1.3

Cost imbunatatiri
funciare:

15

- costuri analize
pentru namol
deshidrat – 30.000
Euro,

- costuri pentru
umplere foste batale de
reziduuri petroliere,
zone, terenuri poluate
istoric cu produse
petroliere.

- costuri de stocare
temporara – 50.000
Euro,
- 30.000 Euro alte
costuri (identificare,
documentatii
accept, etc)
- 175.000 Euro
costuri de transport
catre haldele de
steril.
- 65.5 Euro/tona
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Nr.
Crt.

Criteriu

Punctaj

Discreti
zare
punctaj

Optiunea 1

Optiunea 2

Optiunea 3

Optiune 4

DEPOZITARE IN
DEPOZITE DE
DESEURI
CONFORM

UTILIZARE IN
AGRICULTURA SI
SILVICULTURA

IMBUNATATIRI
FUNCIARE

INCINERARE

(foste batale,
terenuri cu
poluare istorica
produse
petroliere)
cost total utilizare
imbunatatiri
funciare.

1.4

Cost de coincinerare

2

Tehnic

2.1

Riscuri / Fiabilitate

- 38.89 (Euro/tona) total
cost incinerare
(transport pana la
incinerare si cost
incinerare).

15

20

6.4
10

4.15

4.8

7.65

2

2

2

4

Riscuri crescute
avand in vedere
faptul ca:

Riscuri crescute ca
urmare a:

Riscuri crescute ca
urmare a:

- lipsei acceptului
operatorilor
terenurilor arabile
pentru imprastierea
namolului in
perioada imediat
urmatoare dupa
stocarea acestuia pe
platforma acoperita
de la fiecare
obiectiv;

- necesitatii unei
cantitati importante
de namol deshidrat
pentru inchiderea
batale;

Riscuri cele mai mici sunt
identificate la incinerare
ca urmare a:

- ca reprezinta ultima
optiune a strategiei
nationale de
gestionare a
namolurilor si a
cerintelor MMP si UE;
- existenta posibilitatii
depasirii accidentale
a cantitatii maxime
admise a fi
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- stocarea cantitatii
de namol deshidrat
pana la preluarea
acesteai pentru
inchiderea batalelor
sau zonelor poluate

- incinerarii intregii
cantitati de deseuri,
- nu implica alte analize
sau date suplimentare.

Nr.
Crt.

Criteriu

Punctaj

Discreti
zare
punctaj

Optiunea 1

Optiunea 2

Optiunea 3

Optiune 4

DEPOZITARE IN
DEPOZITE DE
DESEURI
CONFORM

UTILIZARE IN
AGRICULTURA SI
SILVICULTURA

IMBUNATATIRI
FUNCIARE

INCINERARE

depozitata, raport
1:10 namol deshidrat
– deseuri municipale,
ca urmare a
diminuarii cantitatii
anuale depozitate sau
unei posibile cantariri
incorecte;

- pretabilitatii solului;

- posibilitatea
depozitarii temporare
pana la depozitarea
in cadrul depozitului
de deseuri, din
diverse cauze.

2.2

Complexitate

2

- din punct de
vedere al silviculturii
singura optiune
fezabila privind
utilizarea namolului
este momentul
plantarii puietilor, in
zonele de paduri
naturale existente nu
se practica utilizarea
namolului.

(foste batale,
terenuri cu
poluare istorica
produse
petroliere)
istoric pe o
platforma de
depozitare
temporara pentru o
perioada de timp
mai mare de circa 8
luni -1 an.

0.5

0.25

0.5

0.75

Un grad de
complexitate medie
avand in vedere
necesitatea indeplinirii
raportului de
depozitare 1:10
(namol
deshidratat/deseuri
municipale), si a
depozitarii uniforme

Complexitatea cea
mai mare avand in
vedere multitudinea
si varietatea testelor
de conformare
pentru utilizarea in
agricultura

Un grad de
complexitate mediu
avand in vedere
necesitatea
indeplinirii
procentului
obligatoriu de 35%
substanta uscata;
stocarii temporare
de cantitatii

Un grad de complexitate
redus avand in vedere
incinerarea cantitatii de
namol, ceea ce nu
implica cerinte sau
conditii speciale.
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Nr.
Crt.

Criteriu

Punctaj

Discreti
zare
punctaj

Optiunea 1

Optiunea 2

Optiunea 3

Optiune 4

DEPOZITARE IN
DEPOZITE DE
DESEURI
CONFORM

UTILIZARE IN
AGRICULTURA SI
SILVICULTURA

IMBUNATATIRI
FUNCIARE

INCINERARE

pe toata suprafata
celului de depozitare.

2.4

2.5

Durata de
implementare

5

Durata de stocare pe
platforma temporara

3

(foste batale,
terenuri cu
poluare istorica
produse
petroliere)
insemnata de
namol deshidrat
necesar pentru
inchidere etc

3

1

2

Durata de
implementare redusa
avand in vedere
existenta a doua
depozite de deseuri
comforme in judet.

Durata de
implementare mare
avand in vedere preacceptul operatorilor
pentru utilizare in
agricultura si
silvicultura;
identificarea
terenurilor si
eleborarea studiilor
pedologice si a
verificarilor pentru
folosinta namolului
deshidratat in
agricultura/silvicultur
a.

Durata de
implementare
medie avand in
vedere doar
identificarea
batalelor si
terenurilor poluate
istoric si
transportarea
namolului deshidrat
catre acestea.

Durata de implementare
medie avand in vedere
identificarea statiei de
incinerare, acceptarea
operatorului de acesteia
de a incinera toata
cantitatea de namol si
transportul periodic catre
statia decoincinerare.

0.9

0.9

0.3

0.9

Conform specificatiilor
tehnice particulare
perioada de

Conform
specificatiilor tehnice
particulare perioada

Avand in vedere ca
va fi necesara o
cantitate insemnata

Conform specificatiilor
tehnice particulare
perioada de depozitare
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2

Nr.
Crt.

Criteriu

Punctaj

Discreti
zare
punctaj

3

Impactul asupra
mediului

3.1

Cantitatea si calitatea
namolului deshidrat

2.5

Depozitarea namolului

1

3.2

Optiunea 1

Optiunea 2

Optiunea 3

Optiune 4

DEPOZITARE IN
DEPOZITE DE
DESEURI
CONFORM

UTILIZARE IN
AGRICULTURA SI
SILVICULTURA

IMBUNATATIRI
FUNCIARE

INCINERARE

depozitare temporara
va fi de circa 6 luni

de depozitare
temporara va fi de
circa 6 luni

10

1.625

(foste batale,
terenuri cu
poluare istorica
produse
petroliere)
de namol deshidrat
perioada de
stocare temporara
poate varia de la
cateva luni pana la
un an.

temporara va fi de circa 6
luna

1.625

4.125

3.125

0.625

0.625

0.625

0.625

Atat cantitatea cat si
calitatea namolului
deshidratat rezultat
vor fii aceleasi in cele
cinci optiuni analizate,
cu un procent de
substanta uscata de
35%.

Atat cantitatea cat si
calitatea namolului
deshidratat rezultat
vor fii aceleasi in
cele cinci optiuni
analizate, cu un
procent de
substanta uscata de
35%.

Atat cantitatea cat
si calitatea
namolului
deshidratat rezultat
vor fii aceleasi in
cele cinci optiuni
analizate, cu un
procent de
substanta uscata
de 35%.

Atat cantitatea cat si
calitatea namolului
deshidratat rezultat vor fii
aceleasi in cele cinci
optiuni analizate, cu un
procent de substanta
uscata de 35%.

1

-

-

Eliminarea namolului
deshidratat in
depozitul de deseuri
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Nr.
Crt.

Criteriu

Punctaj

Discreti
zare
punctaj

Optiunea 1

Optiunea 2

Optiunea 3

Optiune 4

DEPOZITARE IN
DEPOZITE DE
DESEURI
CONFORM

UTILIZARE IN
AGRICULTURA SI
SILVICULTURA

IMBUNATATIRI
FUNCIARE

INCINERARE

(foste batale,
terenuri cu
poluare istorica
produse
petroliere)

reprezinta ultima
optiune a strategiei de
gestionare a
namolurilor la nivel
national, insemnand o
risipa a unei posibile
resurse utile pentru
recuperarea energiei
sau fertilitatea
terenurilor; de
asemenea
depozitarea namolului
deshidratat rezultat
este contrara
legislatiei de reducere
de la depozitare a
deseurilor.
3.3

Utilizarea namolului ca
ingrasamant in
agricultura /silvicultura

2.5

-

2.5
Dintre toate optiunile
de utilizare a
namolului analizate
agricultura/silvicultur
a reprezinta cea mai
complexa insa si
una dintre cele mai
eficiente si optime
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-

Nr.
Crt.

Criteriu

Punctaj

Discreti
zare
punctaj

Optiunea 1

Optiunea 2

Optiunea 3

Optiune 4

DEPOZITARE IN
DEPOZITE DE
DESEURI
CONFORM

UTILIZARE IN
AGRICULTURA SI
SILVICULTURA

IMBUNATATIRI
FUNCIARE

INCINERARE

(foste batale,
terenuri cu
poluare istorica
produse
petroliere)

solutii daca se
respecta legislatia si
standardele in
vigoare.
3.4

3.5

Incinerare cantitatii de
namol generata

3

Inchideri batale, zone
poluate istoric

1

-

-

-

3
In cazul coincinerarii,
impactul asupra mediului
este unul redus avand in
vedere conditiile
incinerarii intregii cantitati
de namol si a produsului
rezultat.

-

-

1
Utilizarea namolului
deshidratat pentru
remedierea
batalelor, zonelor
poluate istoric
reprezinta o
optiune cu un
impact mediu
asupra factorilor de
mediu avand in
vedere depozitarea
acestuia dar si
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Nr.
Crt.

Criteriu

Punctaj

Discreti
zare
punctaj

Optiunea 1

Optiunea 2

Optiunea 3

Optiune 4

DEPOZITARE IN
DEPOZITE DE
DESEURI
CONFORM

UTILIZARE IN
AGRICULTURA SI
SILVICULTURA

IMBUNATATIRI
FUNCIARE

INCINERARE

(foste batale,
terenuri cu
poluare istorica
produse
petroliere)
folosinta in vederea
ecologizarii
haldelelor de steril.

4

Social

4.1

Implicarea sectorului
privat

5

Locuri de munca create
(pentru transportul
namolului spre
destinatia finala)

5

4.2

10

2

2

2

3

1

1

1

2

Implicarea sectorului
privat va fi medie
avand in vedere ca
unul dintre cele doua
depozite de deseuri
sunt in unul in
proprietate privata si
unul in proprietate
publica.

Implicarea sectorului
privat va fi medie
avand in vedere ca
beneficiarii vor fi atat
din mediul privat cat
si public.

Implicarea
sectorului privat va
fi medie avand in
vedere ca
amplasamentele
batalelor si zonelor
poluate istoric se
afla in proprietate
privata si publica.

Implicarea sectorului
privat va fi mare avand in
vedere ca statia de
incinerare este in
proprietate privata.

1

1

1

Numarul locurilor de
munca create va fi
acelasi in toate cele 7
variante avand in
vedere necesitatea
transportarii namolului
deshidratat de la
statiile de

Numarul locurilor de
munca create va fi
acelasi in toate cele
7 variante avand in
vedere necesitatea
transportarii
namolului
deshidratat de la

Numarul locurilor
de munca create va
fi acelasi in toate
cele 7 variante
avand in vedere
necesitatea
transportarii
namolului
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1
Numarul locurilor de
munca create va fi
acelasi in toate cele 7
variante avand in vedere
necesitatea transportarii
namolului deshidratat de
la statiile de
epurare/tratare catre

Nr.
Crt.

Criteriu

Punctaj

Discreti
zare
punctaj

Optiunea 1

Optiunea 2

Optiunea 3

Optiune 4

DEPOZITARE IN
DEPOZITE DE
DESEURI
CONFORM

UTILIZARE IN
AGRICULTURA SI
SILVICULTURA

IMBUNATATIRI
FUNCIARE

INCINERARE

epurare/tratare catre
facilitatile finale.

TOTAL PUNCTAJ OPTIUNI ANALIZATE

25.025
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statiile de
epurare/tratare catre
facilitatile finale.

13.275

(foste batale,
terenuri cu
poluare istorica
produse
petroliere)
deshidratat de la
statiile de
epurare/tratare
catre facilitatile
finale.
15.425

facilitatile finale.

23.775

Asa cum rezulta din Analiza de opt iuni cea mai buna v arianta este Optiunea 1 de depoz itare in
depozitele de deseuri conforme existente.
Cu privire la celelalte optiuni, care au punctaje satisfacatoare, functie de punctaj, vor fi folosite ca
optiuni suplimentare sau dupa caz optiuni alternative, in procente mai mici.
In cadrul Anexei 9 au fost prezentate costurile pentru optiunile analizate (costuri de transport spre
depozitul de deseuri conform si depozitare, costuri de transport catre incinerare si incinerare, etc).
Avand in vedere situatia prezenta, optiunile propuse si analiza de optiuni prezentata in cadrul
Strategiei nationale de gestiune a namolurilor, in cele ce urmeaza se vor detalia optiunile propuse
la nivelul judetului Prahova.
Tabel 6-18: Optiuni principale propuse pentru gestionarea namolului
Nr.

Optiunea
propusa

Conditii necesare

Perioada propusa

1

Depozitare
in
depozite
de
deseuri conforme

Respectarea prevederilor legislative;

Doar pe termen scurt 2014-2015

Depozitare
reutilizare
agricultura

Respectarea prevederilor legislative

Pe termen mediu

Negocierea cu fermierii

2016 -2018

2

+
in

Acceptul operatorilor depozitelelor
Obtinerea autorizatiei
autoritatilor

din

partea

Selectarea suprafetelor arabile
conformitate cu legislatia in vigoare

in

Testarea prealabila a
namolului;
elaborarea studiilor pedologice
Monitorizarea acumularii in timp de
metale grele in sol
Obtinerea autorizatiei
autoritatilor
3

Incinerare
reutilizare
agricultura

+
in

din

partea

Obtinerea acceptului operatorului statiei
de incinerare de preluare a a c antitatii
de namol

Pe termen lung 2019 - 2040

Indeplinirea conditiilor de calitate a
namolului
Negocierea cu fermierii
Selectarea suprafetelor arabile
conformitate cu legislatia in vigoare

in

Testarea prealabila a
namolului;
elaborarea studiilor pedologice
Monitorizarea acumularii in timp de
metale grele in sol
Obtinerea autorizatiei
autoritatilor

din

partea
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Optiunile la propuse au fost analizate la nivel unitar si global raportat la statiile de epurare din aria
proiectului cat si optiunile propuse.
Astfel, la nivel nominal, per statie de epurare, acolo unde este pretabil, optiuni strict pentru namolul
deshidratat generat de la o anumita statie de epurare.
Optiuni nominale se vor analiza strict pentru statiile de epurare care sunt amplasate in vecinatatea
facilitatilor de tratare//elimanarea namolului deshidratat de la statia de epuare aferenta.
In acest sens statia de epur are Valenii de Muntese afla in vecinatatea depozitului de des euri
conform Valenii de Munte, alocat orasului si zonei de arondare, care ar putea sa preia cantitatile
de de namol deshidratat provenite de la statia de epurare.
Asadar se identifica o optiune, pe termen scurt, nominala, pentru statia de epurare Valenii de
Munte, de depozitare a namolului deshidrat in cadrul depozitului de deseuri Valenii de Munte.
Pentru celelalte statii de epurare analiza a fost unitara, avand in vedere ca cel mai apropiat depozit
de deseuri conform este cel de la Boldesti – Scaeni, astfel cantitatile de namol deshidratat se vor
transporta spre depozitare la depozitul de deseuri Boldesti – Scaeni.
In continuare se prezinta impactul acestor solutii fata de mediu si sanatatea populatiei.
Tabel 6-23 Impactul solutiilor de eliminare a namolului asupra mediului

Solutii
Depozitare
la depozite
ecologic de
deseuri

Emisii
Emisii in aer ale
gazelor de
depozit
Emisii de levigat
in sol

Emisii de levigat
tratat sau netratat
in apa

Incinerare

Zgomot, miros,
aspect vizual
neplacut
Producerea de
energie electrica
Emisii de poluanti
in aer prin cosuri
de fum
Emisii de apa
uzata in apele de
suprafata
Producerea de

Impact
Sanatatea umana (direct si
indirect) Degradarea
ecosistemelor
Schimbarea climatului
Sanatatea umana
Reducerea
microorganismelor din sol
Scaderea calitatii apei
subterane
Sanatatea umana (direct si
indirect) Degradarea
ecosistemelor
Scaderea calitatii apei de
suprafata
Acceptare sociala
Anxietate publica
Emisii de poluanti in
atmopsfera
Sanatatea umana(deirect si
indirect) Degradarea
ecosistemului Degradarea
constructiilor
Sanatatea umana
Calitatea apei freatice
scazuta
Epurarea levigatului

Constrangeri legale
Directiva 1999/31/EC privind
depozitarea deseurilor
HG 349/2005 privind depozitarea
- acceptarea in depozite numai a
deseurilor stabilizate si cu o
umiditate de max 35%)
-devierea de la depozitare a
deseurilor biodegradabile
-OM nr 95/2005 privind
stabilirea criteriilor de acceptare
la depozitare a deseurilor

Directiva 2000/76/EC privind
incinerarea deseurilor transpusa
prin HG nr 128/2002, cu
modificarile si completatile
ulterioare
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Solutii

Reutilizare
prin
aplicare pe
teren

Emisii
levigat
Aspect visual
neplacut
Dispersia
plouantilor in aer

Impact

Emisii de poluanti
in sol

Sanatatea umana (direct si
indirect) Scaderea valorii
solului Scaderea productiei
culturilor; Sanatatea
septelului (direct si indirect);
Scaderea calitatii apei
subterane Degradarea
ecosistemului Reducerea
microorganismelor din sol
Acceptare sociala Anxietate
publica
Schimbarea climatului
Sanatatea umana
Degradarea sistemelor
Degradarea cladirilor
Acceptare sociala

Miros
Transport
(toate
solutiile)

Emisie de gaze

Zgomot, trafic
rutier

Constrangeri legale

Acceptare sociala
Nemultumire publica
Sanatatea umana
Degradarea ecosistemului

Directiva no. 86/278/EEC
transpusa prin
OM nr. 344/2004

OM Nr. 986/2.188/821 pentru
modificarea si completarea
Ordinul 2/211/118/2004 controlul
transportatului de deseuri in
Romania

Compostul este o opt iune de t ratament in functie de pr odus obtinut si care are nevoie de
promovare.
Alternativa incinerarii poate fi luata in considerare, avand in vedere oferta fabricilor de ciment si a
industriei constructiilor din Romania (CIROM): Carpatcement Fieni, Romcim Lafarge, Holcim
(Romania) de a primi namoluri de la statiile de epurare.
Astfel un s cenariu alternativ al optiunii de dep ozitare poate fii incinerarea cantitatiilor de nam ol
deshidrat de la statiile de epurare in cadrul fabricilor de ciment.
In acest sens a fost identificata ca cea mai apropiata fabrica de ciment ce dispune de s tatie de
incinerare la Fieni, in judetul Dambovita, judet aflat in vecinatatea judetului Prahova.
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6.7.5

ANALIZA OPTIUNILOR DE TRATARE A NAMOLURILOR

Gestiunea namolurilor in interiorul statiei epurare (gospodaria de namol) urmareste in principal
reducerea masei si a volumului de nam ol si stabilizarea acestuia in vederea asigurarii
valorificarii/eliminarii definitive a ac estuia. Tehnologiile de pr ocesare a nam olurilor modifica
proprietatilor fizice, chimice si biologice ale namolurilor in vederea indeplinirii cerinelor pentru una
dintre optiunile de valorificare / eliminare finala.
Namolul provenit din apa uzata este tratat sau stabilizat pentru a reduce agentii patogeni, pentru a
elimina mirosurile neplacute si pentru a i mpiedica sau reduce potentialul de pu trefactie.
Eficacitatea procesului de tratare depinde de impactul asupra fractiunilor volatile sau organice ale
namolului. Selectarea procesului de tratare a namolului trebuie sa tina cont de cantitatile de namol
ce necesita tratare, de integrarea in procesul de t ratare a apei uzate si conformarea cu
reglementarile legale in vigoare.
Avand in vedere cantitatile de namol generata au fost luate in considerare patru optiuni potentiale
de tratare: fermentare anaeroba, uscare termica, stabilizarea cu var si compostarea.
6.7.5.1 Fermentarea anaeroba
Fermentarea anaeroba implica descompunerea materiilor organice si anorganice in absenta
oxigenului molecular, proces ce produce dioxid de carbon si metan. Metanul este folosit de obicei
ca si combustibil pentru mentinerea temperaturii in bazinele de fermentare la 30 - 350° C si pentru
generarea de el ectricitate. Pana la 40% din solidele volatile sunt distruse, reducand solidele din
namol cu 20 – 30%, si deci reducand cantitatea de namol destinata depozitarii.
Din cauza accentuarii tendintei de conservare si recuperare a energiei si a dorintei de obtinere a
unor beneficii de pe urma folosirii namolului, fermentarea anaeroba continua sa fie procesul
dominant in tratarea namolului. Mai mult, fermentarea anaeroba a namolului poate, in multe cazuri,
sa produca suficient gaz din fermentare pentru a s uplini o mare parte din consumul de ener gie
necesara functionarii statiei. In orice caz, datorita compozitiei sale, fermentarea namolului biologic
(namol activat in exces) poate sa nu produca cantitati suficiente de biogaze (comparabil cu cele de
namol primar) si deci poate fi necesar gaz suplimentar.
Levigatele de retur generate prin procesul de fermentare vor avea o incarcatura mare de amoniac
si trebuiesc luate in considerare in proiectarea statiei de epurare a apei uzate.
Namolul fermentat activat in exces va prezenta dificultati in dispunerea in depozite datorita
proprietatilor fizice reduse, cu toate ca volumul de namol va fi redus pana la 30%. Produsul este
mai atractiv pentru folosirea in agricultura, in special pentru ca poate fi stocat fara a e mana
mirosuri neplacute atunci cand gramada este inceputa sau cand este imprastiat pe teren.
In orice caz, distrugerea solidelor volatile va conduce la o crestere proportionala a concentratiilor
de metale grele si va necesita o revizuire in conformitate cu valorile limitelor calitative ale namolului
existente in legislatia din Romania.
6.7.5.2 Uscarea termica
Uscarea termica a namolului a beneficiat de multa atentie in ultimii ani datorita avantajelor pe care
acest proces le ofera la depozitarea namolului. Volumul de namol produs este redus considerabil
iar produsul este uscat (> 90% materie uscata), economisindu-se astfel costuri cu transportul si
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permitandu-se astfel optiuni de s tocare mai facile. Procesul asigura un pr odus final fara agenti
patogeni.
Produsul permite metode de depozitare foarte flexibile, fiind foarte potrivit pentru folosirea in
agricultura, arderea ca si combustibil sau stocarea in depozite de des uri. Puterea calorica neta
este ridicata datorita continutului scazut de m aterie umeda, fiind astfel potrivit pentru centralele
termice pe baza de carbuni, centralele electrice si pentru productia de ciment. In orice caz,
procesul necesita costuri de investitie ridicate, costurile de exploatare putand de asemenea sa fie
ridicate daca gazul din fermentator nu este disponibil ca sursa de energie.
Exista doua tipuri principale de uscatoare termice: uscator cu banda sau uscator cu tambur rotativ.
Pentru uscatorul cu banda dimensiunea optima este intre 3,000 si 5,000 t materie uscata pe an, iar
pentru uscatorul cu tambur rotativ cantitati de peste 5,000 materie uscata pe an.
6.7.5.3 Stabilizarea cu var nestins
Folosirea varului nestins este o metoda veche de tratare a namolului in vederea reducerii
emanatiilor de mirosuri si pentru cresterea continutului de s olide uscate. Echipamentul pentru
amestecarea namolului cu var nestins este simplu din punct de vedere mecanic, compact si are un
cost scazut, insa varul este scump, in functie de tipul de var folosit si disponibilitatea lui pe plan
local. Adaugarea varului in namol contribuie la reducerea cantitatii de namol ce trebuie depozitata.
Deseurile de materiale calcaroase, cum ar fi praful din cuptoarele de ciment sau din cuptoarele de
var ofera alternative mai ieftine la varul nestins conventional, continand in mod normal cantitati
semnificative de oxid de calciu (CaO). Cantitatea de var nestins sau deseuri de m ateriale
calcaroase care se amesteca cu namol poate varia intre 20 pana l a 50% (baza de solide uscate),
depinzand de tipul de tratare necesar.
Folosirea varului nestins ca modalitate de tratare a nam olului duce la obtinerea unui produs de
calitate pentru agricultori, avand o buna v aloare de am endare a pa mantului cu var (trebuie avut
grija sa nu s e exagereze in tratarea solului cu var nestins). Acest aspect este important pentru
solurile acide, din moment ce reglementarile din Romania solicita agricultorilor care primesc namol
sa mentina pH-ul solului la peste 6.5.
Stabilizarea cu var depinde de mentinerea unui pH la un nivel destul de ridicat pentru o perioada
suficienta de timp pentru a face inactiva populatia de m icroorganisme a na molului. Aceasta
stagnare sau intarziere substantiala a reactiilor microbiene poate duce pe de alta parte la
producerea mirosului si atractia mustelor, tantarilor etc. Procesul poate face ca virusii, bacteriile si
alte microorganisme sa devina inactive.
Procesul de s tabilizare cu var implica o g ama larga de r eactii chimice ce transform compozitia
chimica a namolului. Urmatoarele ecuatii, simplificate pentru exemplificare, indica tipurile de reactii
care au loc:
Reactiile cu constituentii anorganici includ:
Calciu: Ca2+ + 2HCO3-+ CaO → 2CaCO3 + H2O
Fosfor: 2PO43-+ 6H+ + 3CaO → Ca3(PO4)2 + 3H2O
Dioxid de carbon: CO2 + CaO → CaCO3
Reactiile cu constituentii organici includ:
Acizi: RCOOH + CaO → RCOOCaOH
Grasimi: Grasimi + CaO → Acizi grasi
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Initial, adaugarea de var creste pH-ul namolului. Apoi, au loc reactii ca cele mai sus mentionate.
Daca este adaugat prea putin var, pH-ul scade si aceste reactii au loc. De aceea, este nevoie de
var in exces.
Activitatea biologica produce compusi ca dioxidul de carbon si acizi organici care rectioneaza cu
varul. Daca activitatea biologica din namolul ce urmeaza a fi stabilizat nu este inhibata suficient,
vor fi produse aceste componente, reducand pH-ul si rezultand o stabilizare inadecvata.
Dand suficiente informatii exacte despre namol, teoretic, este posibil sa se calculeze varul necesar
a fi adaugat pentru a creste pH-ul la o valoare data.
Daca este adaugat var stins la namol, in reactiile initiale cu apa formeaza varul hidratat. Acesta
reactie este exoterma si elibereaza aproximativ 15.300 cal/g,mol. Reactia dintre varul stins si
dioxidul de carbon este, de asemenea, exoterma, eliberand aproximativ 43.300 cal/g,mol.
Aceste reactii pot avea ca rezultat o crestere substantiala a temperaturii, in special la turtele de
namol cu un amestec scazut al continutului; iar in unele cazuri, aceste temperaturi pot fi suficiente
pentru a contribui la reducerea agentilor patogeni din timpul stabilizarii cu var.
Stabilizarea cu var lichid
Stabilizarea cu var lichid implica adaugarea de var pasta in namolul lichid pentru a atinge
stabilizarea necesara. Pentru statiile de epurare care practica dispunerea pe pamant a namolului
lichid, cum este injectarea subterana, sau aplicarea in agricultura, varul este adaugat pentru a
ingrosa (concentra) materiile solide. Aceasta practica a fost limitata la statiile de epur are mici si
acolo unde distantele pentru a fi depozitat sunt mici. Materiile solide conditionate cu var inainte de
a fi deshidratate fac parte din cea de-a doua metoda pentru stabilizare. Varul este combinat cu alti
reactivi de conditionare, cum sunt sarurile de aluminiu sau de fier, pentru a realiza o deshidratare
mai buna. Aceste metode au fost folosite pentru prima data la filtrele cu vacuum si la filtrele presa.
Stabilizarea este complementara in aceste situatii deoarece doza de var pentru conditionare
depaseste doza necesara pentru stabilizare. Tabelul urmator indica dozele necesare pentru
stabilizarea cu var, necesare pentru a mentine pH-ul 12 pentru o perioada de 30 minute.
Tipul de namol

Concentratia de
materii solide (%)

0
Namol primar
Namol in exces
Namol
fermentat
anaerob combinat

1
4,3
1,3
5,5

Doza de var, in
substanta
uscata kg var/
kg s.u.
2
0,12
0,30
0,19

Initial
3
6,7
7,1
7,2

pH
Final
4
12,7
12,6
12,4

Stabilizarea cu var uscat
Varul uscat sau post stabilizarea cu var implica adaugarea de var uscat sau var hidratat la turtele
de namol ce rezulta in urma deshidratarii. Varul este amestecat cu turtele folosind o morisca, un
malaxor, un mixer cu palete, un transportor cu snec sau un alt dispozitiv asemanator.
Varul stins, varul hidratat sau alte substante alcaline uscate, pot fi folosite pentru stabilizarea cu
var, desi folosirea varului hidratat se limiteaza la instalatiile de mici dimensiuni. Varul stins este mai
putin scump si mai usor de manevrat decat varul hidratat. In plus, caldura degajata in urma reactiei
de hidroliza in care este implicat varul stins poate ajuta la distrugerea agentilor patogeni prezenti
in turtele de namol.
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6.7.5.4 Compostarea
Compostarea namolului de epurare reprezinta una din alternativele avantajoase de a namolului de
epurare in produs vandabil.
Caracteristicile principale ale namolurilor de epurare ( inainte de compostare) sunt urmatoarele:
 continut scazut de substanta uscata (20-25%);
 continut ridicat de azot si raport scazut C:N (13:1);
 potential ridicat de descompunere, instabilitate care conduce imprastierea mirosurilor
 densitate specifica mare 1,0 - 1,1 t/m3;
 porozitate extrem de redusa;
In urma compostarii se obtine un nou produs cu urmatoarele caracteristici:
 continut de substanta uscata (40-60%);
 raport C/N (30-35:1);
 densitate specifica 0,5-0,6 t/m3 ;
 penetrabilitate suficienta a aerului.
Compostarea asigura:
 obtinerea unui produs cu continut ridicat de substante humice;
 distrugerea agentilor patogeni;
 legarea chimica a nutrientilor,
 descompunerii unei parti a substantelor organice;
 evaporarea unei importante cantitati de apa;
Cerite ale tehnologiei de compostare:
 alimentarea cu oxigen pentru decompunerea biologica;
 evitarea condensului ;
 material adjuvant de calitate (deseuri verzi de la intretinerea spatiilor verzi);
Principalele echipamente ale instalatiei de compostare sunt:
 tocator;
 banda transportoare;
 zona inchisa pentru descompunere/fermentare;
 zona de finisare/maturare;
 zona depozitare/ambalare produs finit.
Platforma de compostare va fi prevazuta si cu o instalatie de tratare a levigatului. Ca material de
structura se va folosi deseul vegetal din intretinerea unor spatii verzi, gradini, cimitire etc.
completat in caz de nevoie cu paie.
Compostul se va utiliza ca agent de regenerare-recultivare in arii, straturi si cantitati stabilite de
catre organele competente.
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Se impune analiza costului transportului:
 namolului brut;
 materialului adjuvant;
 compostului.
Compostul din namolurile de la statiile de epurare se poate utiliza numai daca compozitia acestuia
este conform cu prevederile OM 344/2004.
Avantajele utilizarii compostarii: Compostul poate fi folosit ca baza pentru amestecarea mai multor
tipuri de fertilizatori, imbunatatind structura solului prin cresterea capacitatii de a abs orbi apa si a
proprietatilor solului in general.
Rezultatul procesului de compostare este un material uscat care poate fi cernut.
Planul Regional de G estionare a D eseurilor, Planul Judetean de Gestionare a des eurilor cat si
proiectul Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Prahova au ca obiectiv devierea
de la depozitare a deseurilor biodegradabile (la 50% pana in 2013 si 75% pana in 2016 fata de
anul de referinta 1995) prin compostare deseurilor biodegradabile continute de deseurile menejere
pentru care sunt responsabile autoritatile locale alaturi de operatorii depozitelor de deseuri.
Proiectul Sistem de m anagement integrat al deseurilor in judetul Prahova prevede o s tatie de
tratare mecano – biologica si de compostare la Ploiesti. Pentru compostare este de preferat sa se
foloseasca acele fractii biodegradabile care sunt usor de c olectat separat, respectiv deseuri de
gradini, deseuri din piete si namoluri din instalatiile de epurare.
In situatia in care in cadrul depozitelor vor fi realizate statii de tratare mecano –
biologica/compostare poate fi luata in calcul compostarea namolurilor alaturi de deseurile
biodegradabile rezultate din deseurile menajere.
6.7.5.5 Optiune de tratare propusa in vederea eliminarii/valorificarii
Prelucrarea namolurilor provenite de l a statiile de epur are si posibilitatile de ut ilizare sau
depozitare finala a acestora au fost reglementate prin Normativul NP 118-06 pentru „Proiectarea
Constructiilor si Instalatiilor de epurare a apel or uzate orasenesti – Partea V-a prelucrarea
namolurilor”.
Stabilizarea namolurilor este operatia prin care se urmareste:
 Reducerea sau eliminarea compusii odoranti
 Reducerea cantitatii de substante biodegradabile solide
 Imbunatatire deshidratarii
 Reducerea semnificativa a numarului de agenti patogeni
 Reducerea sau eliminarea potentialului de putrefactie
Optiunile de t ratare a namolului pentru fiecare statie de epur are sunt prezentate in cele ce
urmeaza.
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1. SEAU SINAIA
Antreprenorul va asigura o instalatie de deshidratare mecanica a namolului fermentat. Continutul
de substanta uscata in namolul deshidratat mecanic va fi de cel putin 25 % kg/kg, adica 250 kg
SU/tona de namol deshidratat. Deshidratarea namolului se va face cu filtre presa cu platouri.
Instalatia va cuprinde doua filtre presa si intregul echipament auxiliar necesar cum ar fi instalatile
de preparare si dozare pentru conditionarea namolului cu clorura ferica si polielectrolit, pomparea
namolului, evacuarea si maruntirea namolului presat, etc.
Instalatia de deshidratare a namolului ingosat va fi proiectata pentru a procesa cantitatea de namol
generata zilnic in conditiile de incarcare proiectata functionand 8 ore zilnic, 7 zile pe saptamana in
cazul in care doua unitati sunt in operare. Daca o unitate de deshidratare este oprita, durata de
functionare zilnica poate fi extinsa la maximum 16 ore (2 schimburi).
Namolul deshidratat va fi evacuat in mod automat din unitatile de deshidratare printr-un sistem de
transport al namolului deshidratat in zona de evacuare a namolului. Zona de ev acuare si stocare
temporare a namolului va fi pavata si acoperita si dimensionata pentru amplasarea a 10 containere
de namol cu capacitatea de minimum 10 m3 fiecare.
2. SEAU BREAZA
Antreprenorul va asigura o instalatie de deshidratare mecanica a namolului fermentat. Continutul
de substanta uscata in namolul deshidratat mecanic va fi de cel putin 25 % kg/kg, adica 250 kg
SU/tona de namol deshidratat. Deshidratarea namolului se va face cu filtre presa cu platouri.
Instalatia va cuprinde doua filtre presa si intregul echipament auxiliar necesar cum ar fi instalatile
de preparare si dozare pentru conditionarea namolului cu clorura ferica si polielectrolit, pomparea
namolului, evacuarea si maruntirea namolului presat, etc.
Instalatia de deshidratare a namolului ingosat va fi proiectata pentru a procesa cantitatea de namol
generata zilnic in conditiile de incarcare proiectata functionand 8 ore zilnic, 7 zile pe saptamana in
cazul in care doua unitati sunt in operare. Daca o unitate de deshidratare este oprita, durata de
functionare zilnica poate fi extinsa la maximum 16 ore (2 schimburi).
Namolul deshidratat va fi evacuat in mod automat din unitatile de deshidratare printr-un sistem de
transport al namolului deshidratat in zona de evacuare a namolului. Zona de ev acuare si stocare
temporare a namolului va fi pavata si acoperita si dimensionata pentru amplasarea a 10 containere
de namol cu capacitatea de minimum 10 m3 fiecare.
3. SEAU CAMPINA
Antreprenorul va asigura o instalatie de deshidratare mecanica a namolului stabilizat anaerob.
Continutul de substanta uscata al namolului deshidratat mecanic va fi de 35%.
Instalatia va cuprinde echipamentul de deshidratare si intregul echipament auxiliar necesar, cum ar
fi instalatia de p reparare si dozare de pol imeri, instalatie de stocare/dozare reactiv chimic pre
conditionare namol, etc.
Unitatea de preparare si dozare a polimerilor va fi prevazuta cu un dispozitiv de diluare in liniile de
dozare pentru post-diluarea solutiei de polimeri.
Instalatia de des hidratare a nam olului stabilizat anaerob va fi proiectata pentru a pr ocesa
cantitatea de namol generata in conditiile de incarcare proiectata functionand saisprezece (16) ore
zilnic, cinci (5) zile pe saptamana.
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Namolul deshidratat va fi automat evacuat din unitatea de d eshidratare printr-un sistem de
transport al namolului deshidratat in zona de evacuare a namolului. Zona de evacuare a namolului
va fi betonata si acoperita si proiectata pentru amplasarea a doua containere de nam ol de
minimum 6 m3 fiecare.
Stocarea intermediara a namolului deshidratat
Antreprenorul va asigura o zona de stocare intermediara a namolului deshidratat adecvata pentru
stocarea namolului deshidratat generat in sase luni in cazul in care statia de epurare este operata
la 70% din capacitate in raport cu incarcarile maxime de proiectare.
Zona de stocare va fi in intregime pavata si acoperita, iar supernatantul provenind din namol va fi
colectat si transferat in sistemul de canalizare al statiei de epurare. Inaltimea maxima a gramezilor
de namol nu va depasi 2 metri. Va fi asigurat un spatiu suficient intre gramezile de namol pentru a
permite accesul facil al unui incarcator frontal.
4. SEAU PLOPENI
Antreprenorul va asigura o instalatie de deshidratare mecanica a namolului stabilizat aerob.
Continutul de substanta uscata al namolului deshidratat mecanic va fi de 25%.
Instalatia va cuprinde echipamentul de deshidratare si intregul echipament auxiliar necesar, cum ar
fi instalatia de preparare si dozare de polimeri etc.
Unitatea de preparare si dozare a polimerilor va fi prevazuta cu un dispozitiv de diluare in liniile de
dozare pentru post-diluarea solutiei de polimeri.
Instalatia de deshidratare a namolului stabilizat aerob va fi proiectata pentru a procesa cantitatea
de namol generata in conditiile de incarcare proiectata functionand saisprezece (16) ore zilnic,
cinci (5) zile pe saptamana.
Namolul deshidratat va fi automat evacuat din unitatea de d eshidratare printr-un sistem de
transport al namolului deshidratat in zona de evacuare a namolului. Zona de evacuare a namolului
va fi betonata si acoperita si va fi proiectata pentru amplasarea a doua containere de namol de
minimum 6 m3 fiecare.
5. SEAU MIZIL
Antreprenorul va asigura o i nstalatie de des hidratare mecanica a nam olului. Continutul de
substanta uscata al namolului deshidratat mecanic va fi de cel putin 30% calculat la
greutate.Instalatia va cuprinde echipamentul de des hidratare si intregul echipament auxiliar
necesar cum ar fi instalatia de preparare si dozare de polimeri etc.
Unitatea de preparare si dozare a polimerilor va permite folosirea polimerilor in forma granulara si
lichida si va fi prevazuta cu un dispozitiv de diluare online pe liniile de dozare.
Instalatia de deshidratare a namolului va fi proiectata pentru a procesa cantitatea de namol
generata in conditiile de incarcare proiectata functionand opt (8) ore zilnic, cinci (5) zile pe
saptamana.
Namolul deshidratat va fi automat evacuat din unitatea de d eshidratare printr-un sistem de
transport al namolului deshidratat in zona de evacuare a namolului. Zona de evacuare a namolului
va fi pavata si acoperita si proiectata pentru amplasarea a doua containere de namol de minimum
10 m3 fiecare.
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6. SEAU URLATI
Antreprenorul va asigura o instalatie de deshidratare mecanica a namolului stabilizat aerob.
Continutul de substanta uscata al namolului deshidratat mecanic va fi de cel putin 30%.
Instalatia va cuprinde echipamentul de deshidratare si intregul echipament auxiliar necesar cum ar
fi instalatia de preparare si dozare de polimeri etc.
Unitatea de preparare si dozare a polimerilor va permite folosirea polimerilor in forma granulara si
lichida si va fi prevazuta cu un dispozitiv de diluare online pe liniile de dozare.
Instalatia de deshidratare a namolului stabilizat aerob va fi proiectata pentru a procesa cantitatea
de namol generata in conditiile de incarcare proiectata functionand opt (8) ore zilnic, cinci (5) zile
pe saptamana.
Namolul deshidratat va fi automat evacuat din unitatea de d eshidratare printr-un sistem de
transport al namolului deshidratat in zona de evacuare a namolului. Zona de evacuare a namolului
va fi pavata si acoperita si proiectata pentru amplasarea a doua containere de namol de minimum
6 m3 fiecare.
7. SEAU VALENII DE MUNTE
Antreprenorul va asigura o instalatie de deshidratare mecanica a namolului stabilizat aerob.
Continutul de substanta uscata al namolului deshidratat mecanic va fi de cel putin 30%.
Instalatia va cuprinde echipamentul de deshidratare si intregul echipament auxiliar necesar cum ar
fi instalatia de preparare si dozare de polimeri etc.
Unitatea de preparare si dozare a polimerilor va permite folosirea polimerilor in forma granulara si
lichida si va fi prevazuta cu un dispozitiv de diluare online pe liniile de dozare.
Instalatia de deshidratare a namolului stabilizat aerob va fi proiectata pentru a procesa cantitatea
de namol generata in conditiile de incarcare proiectata functionand opt (8) ore zilnic, cinci (5) zile
pe saptamana.
Namolul deshidratat va fi automat evacuat din unitatea de des hidratare printr-un sistem de
transport al namolului deshidratat in zona de evacuare a namolului. Zona de evacuare a namolului
va fi pavata si acoperita si proiectata pentru amplasarea a doua containere de namol de minimum
6 m3 fiecare.
6.7.6

PROGNOZA GENERARII NAMOLURILOR

Statiile de epurare ce fac obiectul generarii cantitatilor de namol gestionate sunt:
 SEAU Sinaia
 SEAU Breaza
 SEAU Campina
 SEAU Plopeni
 SEAU Mizil
 SEAU Urlati
 SEAU Valenii de Munte
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In tabelul de mai jos sunt prezentate cantitatile de namol deshidratat rezultate de la statiile de
epurare din cadrul proiectului.
Tabel 6-24 Cantitatile de namol deshidratat rezultate de la statiile de epurare din aria proiectului
Volum namol

Volum namol

Cantitate de namol

deshidratat

deshidratat

deshidratat

(mc/zi)

(mc/an)

SEAU CAMPINA

10.5

3833

4216

SEAU PLOPENI

11.1

4052

4457

SEAU VALENII DE MUNTE

3.06

1117

1229

SEAU MIZIL

2.78

1015

1113

SEAU SINAIA

6.04

2205

2424

SEAU URLATI

2.34

854

938

SEAU BREAZA

6.09

2223

2442

Statie de epurare

(tone/an)

6.7.7 STRATEGIA DE GESTIONARE A NAMOLURILOR PROPUSA
Scopul strategiei de management a namolului pentru judetul Prahova este de gestionare
corespunzatoare a c antitatilor de namol rezutate de l a statiile de epurare/tratare si implicit de
imbunatatirea sustenabila pe termen lung a factorilor de calitate a mediului prin minimizarea efectelor
adverse ale managementului inadecvat al namolului.
Strategia a avut la baza analizarea unor optiuni optime si conforme cu necesitatile judetului pentru un
management eficient a namolului.
Avand in vedere analiza de optiuni propusa in cadrul Capitolului 6.8.4 , in prezent, se propune ca
varianta sustenabila pentru urmatorii 2 ani depozitarea in cadrul celor doua depozite de deseuri
existente, urmand ca pe termen mediu sa se realizeze trecerea la folosirea a doua optiuni in
paralel depozitarea si reutilizarea in agricultura.
Pe termen lung, dupa inchiderea celor doua depozite de deseuri existente in judetul Prahova se
vor folosii optiunile de incinerare si reutilizare in agricultura.
Tabel 6-25: Optiuni principale propuse pentru gestionarea namolului
Nr.
Crt.

Optiuni propuse

1

Depozitare in depozite
deseuri conforme

2

Depozitare in

Depozitare

de

Faza 1

Faza 2

Faza 3

2014-2015

2016-2018

2018 - 2040

100%

-

-

-

80%
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Nr.
Crt.

Optiuni propuse
depozit +
reutilizare in
agricultura

3

Incinerare +
reutilizare in
agricultura

Faza 1

Faza 2

Faza 3

2014-2015

2016-2018

2018 - 2040

Reutilizare in
agricultura

-

20%

-

Incinerare

-

-

70%

Reutilizare in
agricultura

-

-

30%

In cele ce urmeaza este prezentata detalierea optiunile propuse pentru gestionarea namolului
deshidratat.
Strategia pe termen scurt (incepand cu anul 2014-2015)
Depozitare
Avand in vedere cele prezentate in capitolele anterioare cat si existent celor doua depoz ite de
deseuri conforme de l a Boldesti – Scaeni si Valenii de Munte, a f aptului ca nu e xista acorduri
ferme din partea agricultorilor pentru preluarea cantitatilor de namol tratat necesare, a faptului ca
nu exista un ac cord din partea fabricii de c iment Fieni in privinat incinerarii Strategia pe termen
scurt prevede depozitarea cantitatilor de deseuri in cadrul celor doua depozite de deseuri conforme
existente.
Strategia pe termen mediu (incepand cu anul 2016 - 2018)
In cadrul acestei etape se identifica optiunile alese conform Analizei de Optiuni cat si posibilitatea
utilizarii optiunilor alternative.
1. Depozitare in cadrul celor doua depozite de deseuri
2. Reutilizare in agricultura
Depozitarea in cadrul depozitelor de deseuri prezentate + Utilizare in agricultura
In cadrul acestei optiuni alternative Strategia pe t ermen mediu se bazeaza pe ur matoarele
considerente:
 namolul generat in statiile de epurare din judetul Prahova va fi utilizat in cantitati crescande
in agricultura;
 cantitatile de namol depozitat vor scadea progresiv dupa 2025;
Dupa punerea in operare operatorul va urmari obtinerea permisului de i mprastiere pe s oluri a
namolurilor, in c onformitate cu OM nr. 344/2007, emis de A gentia pentru protectia mediului
Prahova.
Cantitatea pentru care nu se poate contracta utilizarea in agricultura va fi transportata la la depozit
propriu conform de depozitare a namolului sau depozite locale.
Operatorul Regional va incheia cu fermierii contracte pentru reutilizarea in agricultura a namolurilor
provenite din statiile de epurare pana la momentul punerii in functiune a statiilor de operare.
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Dupa implementarea proiectului se estimeaza ca:
 80% din intreaga cantitate de namol produsa va fi depozitata,
 20% se va aplica in agricultura.
Pentru optiunea de depozitare a namolului a fost luata in considerare stabilizarea cu var pentru a
se obtine un c ontinut de substanta uscata de 35 % impus de l egislatia in vigoare referitoare la
depozitarea deseurilor. Namolul va fi depozitat numai dupa deshidratare si stabilizare.
Pentru evacuarea namolului in depozitele de deseuri ecologice a fost luata in considerare
stabilizarea de var pentru a atinge cotinutul de substanta uscata de 35% impus de Normativul
tehnic pentru eliminarea deseurilor.
Grasimile si retinerile de la gratarele rare si de la gratarele dense vor fi colectate in containere si
vor fi transportate la depozitele de deseuri (tinand cont de distanta minima dintre statia de epurare
si depozit).
Daca din diverse motive optiunile alese si prezentate mai sus, in tabelul anterior, nu vor putea fi
implementate se propun si se vor decide de c omun acord cu beneficiarul solutiile alternative
prezentate in tabelul de mai jos.
Tabel 6-26: Strategia de management a namolurilor optiuni alternative - Judetul Prahova
Nr.
Crt.

Optiuni propuse

1

Depozitare in depozite de deseuri conforme

2

Depozitare in
depozite de
deseuri +
imbunatatiri
funciare +
reutilizare in
agricultura
Incinerare +
Reutilizare in
agricultura

Incinerare si statiile de
incinerare

-

70%

Reutilizare in agricultura

-

30%

3

Faza 1

Faza 2

2014-2015

2016-2025

100%

-

-

Depozitare depozit
propriu

-

70%

-

Ecologizare batale si
terenuri poluate istoric

-

15%

-

Reutilizare in agricultura

Dupa
2025

15%
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6.8

PROGRAMUL DE INVESTITII PRIORITARE SI PE TERMEN LUNG

Programul de investitii pe termen lung propus in Master Plan acopera intervalul dintre 2013 si 2043
pentru toate orasele, comunele si satele judetului. Investitiile au fost structurate la nivelul celei mai
mici entitati urbane (sat), intr-o baza de date a investitiei care ar trebui sa permita actualizarea cu
usurinta a datelor in momentul in care investitia este realizata sau cand acest lucru este cerut ca
urmare a legislatiei sau a unor initiative guvernamentale viitoare.
Programul de i nvestitii pe t ermen lung este impartit in sase etape de cate 5 ani , etapa 1, 20092013, fiind denumita, in continuare, programul de investitii prioritare, etapa 2, 2014-2018 care este
impartita in doua sectiuni critice care acopera perioada de pana la sfarsitul anului 2015 si 20162018. Etapele de la 3 la 6 acopera cele patru perioade finale de cate 5 ani ale master plan-ului.
Programul de investitii are la baza cerintele clar conturate in acest document si nevoia judetului de
a se conforma responsabilitatii sale legale de a asigura respectarea acordurilor dintre UE si
Guvernul Romaniei in Capitolul 22 al Tratatului de Aderare.
6.8.1

Conturarea Programului Pentru Planul De Investitii Pe Termen Lung

6.8.1.1 Apa potabila

Apa potabila
Perioada

Sursa

Tratare

Retea

2013

Finalizarea investitiilor in curs

Finalizarea investitiilor in curs

Finalizarea investitiilor in curs

20142017

Construirea unor noi facilitati de
captare cu priza de r au, acolo
unde au nev oie urgenta de
inlocuire;

Reabilitarea si extinderea facilitatilor de
tratare existente acolo unde apa potabila
nu este in conformitate cu legislatia;

Reabilitarea si/sau extinderea conductelor
magistrale de apa potabila pentru a f urniza
apa celor nou conectati;

Furnizarea de facilitati adecvate de
laborator pentru toate facilitatile de
tratare;

Inceperea construirii de r etele noi de apa
pentru comunitatile neconectate in prezent;

Realizarea unor puturi noi, in
zonele unde alimentarea cu
apa este deficitara sau unde
fantanile
existente
trebuie
inlocuite;
Reabilitarea surselor existente
de
apa
subterana
prin
inlocuirea
echipamentului
electric si mecanic.

20182022

Furnizarea de facilitati suplimentare de
tratare acolo unde apa subterana si de
suprafata nu este conforma cu legislatia
(de ex. eliminarea nitratilor);
Inlocuirea
echipamentelor
electrice aflate in stare critica.

mecano-

Inceperea inlocuirii tronsoanelor cu probleme
mari ale retelei;
Inceperea inlocuirii conductelor din azbociment;
Instalarea contoarelor de debit de masa in
toate retelele pentru a aj uta la reducerea
pierderilor;

Reabilitarea
structurilor
captarilor de rau existente;

Construirea de facilitati noi de tratare ca
parte a unui program pe termen lung;

Reabilitarea
/
reinnoirea
frontului de captare pe baza
programelor convenite

Reabilitarea facilitatilor existente care nu
au fost incluse in programul anterior;

Reabilitarea
/
inlocuirea
conductelor de aduc tiune apa
bruta

Extinderea retelei in zonele urbane pentru a
realiza cel putin o rata de conectare de 80%;

Dotarea tuturor statiilor de t ratare cu
sisteme de recuperare a namolului.

Continuarea extinderii retelei pentru a
ajunge la o r ata de ac operire de 100% in
zonele urbane majore;
Continuarea extinderii retelei pentru a
ajunge la o rata de acoperire de 80% in
zonele cu comunitati mai mici;
Ranforsarea magistralelor pentru a asigura o
alimentare adecvata cu apa acolo unde este
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Apa potabila
Perioada

Sursa

Tratare

Retea

Inlocuirea
echipamentelor
mecano-electrice
de
la
fronturile de c aptare pe baz a
programului convenit

necesar;
Finalizarea inlocuirii conductelor magistrale
din azbo-ciment;
Continuarea inlocuirii tronsoanelor defecte
din retea pe baz a rezultatelor programului
privind pierderile de apa;
Inceperea elaborarii unui model hidraulic al
retelei pentru a optimiza performanta retelei;

20232027

Inlocuirea
continua
a
echipamentelor
mecanoelectrice de la fronturile de
captare pentru a imbunatati
eficienta energetica
Reabilitare
continua
a
fronturilor de captare pe baza
programului convenit

20282032

Reabilitarea
componentelor
majore structurale ale captarilor
de apa de suprafata;
Inlocuirea sistemului SCADA
pentru fronturile de captare.

Inlocuirea
partilor
majore
ale
echipamentelor mecano-electrice in
conformitate cu programul convenit si
pentru a economisi energia electrica;
Continuarea
existente;

reabilitarii

facilitatilor

Dotarea cu facilitati suplimentare de
tratare acolo unde calitatea apei este
indoielnica.
Reabilitarea componentelor structurale
majore ale statiilor de tratare;
Analiza
nevoii
de c
apacitate
suplimentara de tratare in comparatie cu
schimbarile survenite in profilul cererii.

Continuarea inlocuirii
din retea;

tronsoanelor defecte

Efectuarea schimbarilor necesare ale retelei
bazate pe rezultatele modelului hidraulic;
Extinderea retelei atat cat este necesar in
conformitate cu planul urbanistic;
Mentinerea unei campanii proactive de
control a pierderilor de apa.
Continuarea inlocuirii retelei
rezultatelor campaniei de c
pierderilor;

pe baz a
ontrol a

Analiza rezultatelor modelului hidraulic.

20332037

Intretinerea
echipamentului
pentru a se asigura faptul ca nu
exista lipsuri in alimentare.

Inlocuirea echipamentului si structurilor
in conformitate cu programul convenit.

Continuarea inlocuirii retelei
rezultatelor campaniei de c
pierderilor;

pe baz a
ontrol a

20382042

Intretinerea
echipamentului
pentru a se asigura faptul ca nu
exista lipsuri in alimentare.

Inlocuirea echipamentului si structurilor
in conformitate cu programul convenit.

Continuarea inlocuirii retelei
rezultatelor campaniei de c
pierderilor.

pe baz a
ontrol a

6.8.1.2 Colectarea si tratarea apelor uzate

Apa uzata
Perioada

Canalizare

Epurare

Namol

2013

Finalizarea investitiilor in curs

Finalizarea investitiilor in curs

Finalizarea investitiilor in curs

20142017

Extinderea retelei in toate zonele
urbane pentru a se atinge o rata de
acoperire de cel putin 80%;

Reabilitarea/extinderea
facilitatilor
existente de epurare care trebuie sa fie
in conformitate cu cerintele privind
eliminarea nutrientilor/tratare avansata;

Reabilitarea facilitatilor existente de
tratare a nam olului in cadrul facilitatilor
centrale convenite;

Instalarea conductelor magistrale
pentru schemele regionale de apa
uzata (clustere de apa uzata);
Instalarea tronsoanelor cheie ale
retelei de canalizare in localitatile

Realizarea unor facilitati de epurare noi
sau reabilitate pentru schemele de
dezvoltare regionala privind epurarea
apelor uzate;

Realizarea facilitatilor adecvate de tratare
a namolului la noua statie de epurare;
Asigurarea unui depozit ecologic pentru
depozitarea namolului provenit din
procesul de epurare;
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Apa uzata
Perioada

Canalizare

Epurare

Namol

care vor fi conectate la schemele de
dezvoltare regionala (clustere de
apa uzata);

Furnizarea de f acilitati adecvate de
laborator la toate statiile de epuar er
importante;

Achizitionarea de ec hipament pentru
evacuarea namolului pe teren sau pentru
folosirea lui in alte scopuri de mediu.

Extinderea retelei in toate zonele
urbane pentru a se atinge o rata de
acoperire de cel putin 90%;

Reabilitarea/extinderea
facilitatilor
existente de epurare pentru o populatie
echivalenta sub 10,000;

Realizarea facilitatilor de t ratare a
namolului la toate statiile de epurare noi;

Continua instalare a c onductelor
magistrale
pentru
schemele
regionale de apa u zata (clustere de
apa uzata);

Realizarea unor facilitati de epurare noi
pentru partile care au mai ramas din
schemele de dezvoltare regionala
privind epurarea apelor uzate;

Instalarea unor tronsoane non cheie
ale retelei in localitatile recent
conectate;

Realizarea unor facilitati de epurare noi
in functie de r ealizarea noilor sisteme
de colectare a apelor uzate;

Inlocuirea tronsoanelor cu probleme
grave ale retelei: refulari/inundari,
infiltratii excesive sau cazuri clare
de defectare;
20182022

Realizarea unui program de monitorizare
a namolului pentru a se vedea daca
acesta poate fi folosit in agricultura;
Adoptarea unor metode alternative de
evacuare a nam olului, ca de ex . uscare
sau incinerare.

Continua inlocuirea tronsoanelor cu
probleme ale retelei existente;
Instalarea tronsoanelor cheie ale
retelei in localitatile cu o populatie
echivalenta sub 10, 000 care nu
sunt parti ale schemelor de
dezvoltare regionala;
20232027

Furnizarea pentru prima data a
serviciilor de canalizare in localitatile
rurale care nu au ca termen de
conformare anul 2018;

Construirea completa a f acilitatilor
adecvate de tratare pentru comunitatile
rurale, asa cum se cere in prevederile
Directivei;

Continua inlocuire a tronsoanelor cu
probleme ale retelei existente;

Inlocuirea elementelor majore ale
echipamentelor mecano-electrice in
conformitate cu programul convenit;

Dezvoltarea unui model hidraulic
pentru
comunitatile
urbane
importante;

Extinderea facilitatilor de t ratare
namolului dupa cum este necesar;
Inlocuirea
elementelor
majore
echipamentelor
mecano-electrice
conformitate cu programul convenit;

a
ale
in

Inceperea evacuarii namolului pe terenuri
in conformitate cu legislatia.

Realizarea
unor
lucrari
de
imbunatatire
ale
deversoarelor
conductelor de c analizare in sistem
combinat;
Dotarea cu echipament care sa
colecteze materialul vidanjabil din
fosele septice;
20282032

Extinderea retelelor dupa c um este
necesar;
Continua inlocuire a tronsoanelor
vechi ale retelei;
Reconfigurarea retelei pe baza
rezultatelor modelului hidraulic al
retelei.

20332037

Extinderea retelelor dupa c um este
necesar;
Continua inlocuire a tronsoanelor

Inlocuirea echipamentelor mecanoelectrice in conformitate cu programul
convenit;
Analizarea
performantei/eficientei
statiilor de epur are existente si
modificarea lor daca este necesar.

Inlocuirea echipamentelor mecanoelectrice in conformitate cu programul
convenit;

Intretinerea facilitatilor;
Continuarea programului de e vacuare
ecologica a namolului pe terenuri.

Intretinerea facilitatilor;
Continuarea programului de e vacuare
ecologica a namolului pe terenuri.
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Apa uzata
Perioada

Canalizare

Epurare

vechi ale retelei;

Analizarea
performantei/eficientei
statiilor de epur are existente si
modificarea lor daca este necesar.

Reconfigurarea retelei pe baza
rezultatelor modelului hidraulic al
retelei.
20382042

Extinderea retelelor dupa c um este
necesar;
Continua inlocuirea
vechi ale retelei;

tronsoanelor

Reconfigurarea retelei pe baza
rezultatelor modelului hidraulic al
retelei.

Inlocuirea echipamentelor mecanoelectrice in conformitate cu programul
convenit;
Analizarea
performantei/eficientei
statiilor de epur are existente si
modificarea lor daca este necesar.

Namol

Intretinerea facilitatilor;
Continuarea programului de e vacuare
ecologica a namolului pe terenuri.

Programul de i nvestitii pe termen lung este prezentat in prezentul Master Plan in Anexa 5. 1
(preturi constante) si in Anexa 5.2 ( preturi curente)., defalcate pe Unitati Administrativ Teritoriale,
pe categorii de lucrari, pe faze si surse de finantare.
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6.9

ASPECTE INSTITUTIONALE

6.9.1

Cerinte legislative actuale

Exista o nevoie permanenta de a s e asigura faptul ca toate localitatile pot investi in intretinerea si
modernizarea infrastructurii lor cu scopul de a oferi servicii bune, capabile sa atinga standardele
UE. Acest lucru necesita adoptarea si implementarea unor politici de dez voltare elaborate
corespunzator, concentrate pe s atisfacerea nevoilor reale ale populatiei, astfel incat serviciile sa
devina accesibile tuturor.
In acest context, autoritatile romane au elaborat programe destinate sa sprijine autoritatile locale in
efortul lor:
•
•

de a av ea acces la finantarea internationala in asezarile mici si medii pentru a r eabilita si
moderniza infrastructura locala de apa;
de a pr omova utilitati regionale care sa se auto-sustina prin introducerea principiilor de
recuperare a costurilor si eficienta in operatiile lor.

Pentru atingerea acestor obiective s-a considerat ca abordarea optima consta in regionalizarea
serviciilor de ut ilitate publica. In cazul serviciilor de al imentare cu apa s i canalizare procesul de
regionalizare consta in concentrarea functionarii serviciilor furnizate unui grup de municipii intr-o
zona geografica determinata in raport cu bazinul unui râu si/sau cu granite administrative
(municipii, judete).
Prin regionalizarea acestor servicii autoritatile romane si-au propus sa ajunga la situatia in care
2.600 de localitati cu peste 2.000 de locuitori sa indeplineasca in 2018 obiectivele de performanta
prin concentrarea managementului serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare la circa 50 de
operatori regionali puternici.
6.9.2

Cerinte legislative actuale

Autoritatile locale ale administratiei publice au competenta si responsabilitatea exclusiva, conform
Legii administratiilor publice locale nr. 215/2001, cu privire la infiintarea, organizarea, monitorizarea
si controlul functionarii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare. Aceaste atributii
se adauga la competentele privind infiintarea, gestionarea si operarea bunurilor proprietate publica
specifice sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare.
Managementul serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare poate fi organizat in doua
forme, alegerea formei de m anagement fiind facuta printr-o decizie a aut oritatilor locale ale
administratiei publice.
•
•

Managementul direct, executat prin propriile structuri ale autoritatilor locale;
Managementul delegat, definit ca o modalitate de management prin care autoritatile locale ale
administratiei publice delega unuia sau mai multor operatori obligatiile si raspunderile lor relativ
la aceste servicii, precum si operarea activelor aferente, printr-un Contract de Delegare.

In conformitate cu noua Lege nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apa si de canalizare,
republicata in februarie 2013, in cazul delegarii managementului serviciilor, autoritatile
administratiilor publice locale transfera catre operatorul regional sarcinile si responsabilitatile
privind furnizarea de s ervicii de utilitati publice, precum si managementul si operarea sistemelor
aferente de al imentare cu apa s i de c analizare, in baza unui contract de del egare a
managementului, aprobat prin hotarârea autoritatii de delegare.
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Legea nr. 215/2001 privind administratiile publice locale a fost modificata si completata de mai
multe ori de-a lungul timpului, iar una dintre modificari a vizat si introducerea unei noi modalitati de
cooperare la nivel local, prin crearea unor persoane juridice denumite Asociatii de D ezvoltare
Intercomunitara.
Conform Legii 215/2001, Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara sunt structuri de cooperare care
au personalitate juridica, organizate in baza legii dreptului privat (create ca urmare a prevederilor
Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatii), având statutul de utilitate publica.
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara este infiintata de mai multe unitati administrativ teritoriale,
in scopul realizarii in comun a anumitor proiecte de dezvoltare de interes regional sau zonal sau al
furnizarii in comun a anumitor servicii publice. Aceste unitati administrativ teritoriale sunt aceleasi
cu cele care delega managementul serviciului de apa si de canalizare catre Operatorul Regional.
ADI constituie organismul de dez batere si coordonare, ce reprezinta interesele comune ale
municipalitatilor membre privitor la serviciul de apa si de canalizare. Ea exercita, in numele si pe
seama autoritatilor locale membre, anumite competente si prerogative, drepturi si obligatii ale
acestora, in temeiul mandatului pe c are acesti membri il incredinteaza catre ADI, prin statutul
acesteia.
Statutul ADI specifica in detaliu câteva aspecte cheie cum ar fi:
•
•
•
•
•

obiectivele ADI referitoare la dezvoltarea serviciilor si infrastructurii de alimentare cu
apa si canalizare si de infrastructura acestora:
masura si conditiile cuprinse in imputernicirea data ADI, de catre autoritatile locale, de a
exercita pentru si in numele lor anumite prerogative aferente respectivelor servicii
publice
procedurile de adoptare a deciziilor la nivelul ADI;
conditiile de aderare la ADI;
conditiile restrictive pentru retragerea din ADI ce stipuleaza penalizari financiare,
inclusiv restituirea valorii investitiei.

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale si ale Legii 215/2001
privind administratiile publice locale, operatorul regional caruia ii este delegata gestiunea serviciilor
de alimentare cu apa si canalizare este infiitat ca o societate comerciala având ca asociati unitatile
administrativ teritoriale care sunt in acelasi timp si membri ADI.
6.9.3

Aranjamente institutionale

Realizarea si dezvoltarea cadrului institutional a r eprezentat o c erinta esentiala de el igibilitate a
proiectelor elaborate pentru atragerea de finantare prin Axa Prioritara 1 – Extinderea si
modernizarea retelelor de apa s i apa uz ata din POS Mediu. Cadrul institutional este parte a
procesului de regionalizare si principalul obiectiv al acestuia a fost crearea unor companii
performante in sectorul de apa, care sa poata implementa finantarea UE si sa preia functionarea
facilitatilor din aglomerarile invecinate, in care nu exista un operator capabil sa furnizeze acestora
o structura potrivita de implementare care sa absoarba fondurile UE.
Din punct de v edere institutional, procesul de r egionalizare s-a realizat prin reorganizarea
serviciilor publice existente detinute de municipalitati, avand la baza trei elemente institutionale
cheie:
•
•
•

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI)
Operatorul Regional (OR)
Contractul de delegare a managementului serviciilor.
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Regionalizarea consta in gruparea autoritatilor locale amplasate intr-o anumita regiune, in cadrul
unei Asociatii de D ezvoltare Intercomunitara, care are rolul de a c analiza resursele locale in
vederea implementarii programelor de dez voltare integrata a s erviciilor de alimentare cu apa s i
canalizare. Acest obiectiv poate fi atins prin delegarea implementarii planurilor de dezvoltare
regionala si gestiunea serviciilor catre un operator regional, in temeiul unui contract de delegare.
Contractul de del egare stabileste drepturile si obligatiile specifice fiecarei parti cu privire la
dezvoltarea programelor de i nvestitii s i la atingerea nivelurilor de per formanta a serviciului. In
temeiul acestui contract Operatorul Regional este desemnat sa gestioneze, opereze, intretina,
imbunatateasca, reinnoiasca si extinda, acolo unde este cazul, toate activele publice precizate in
contract, in conformitate cu prevederile acestuia. Insa, proprietatea asupra activelor publice si
responsabilitatea pentru furnizarea corespunzatoare a serviciilor de apa si de canalizare la un cost
accesibil ramân, totusi, responsabilitati ale autoritatilor locale, care trebuie sa reprezinte si chiar sa
impuna interesele comunitatii locale in fata operatorului regional.
Astfel, in conformitate cu Legea nr. 213/1998, infrastructura aferenta serviciilor de apa si de
canalizare (retele de alimentare cu apa si de canalizare, statii de epurare si auxiliare, cu instalatiile,
cladirile si terenurile aferente lor) apartine domeniului public. Atât infrastructura existenta asa cum
era la data semnarii contractului de del egare, cât si activele aferente infrastructurii, care sunt
rezultatul investitiilor executate pe perioada realizarii contractului de delegare, sunt active publice
ce apartin proprietarului public al unitatii administrativ teritoriale.
Dupa cum se stie, acordarea finantarii in sectorul de apa s i apa uzata este conditionata de
infiintarea unui operator regional unic si a A DI in conformitate cu prevederile specifice ale POS
Mediu.
Autoritatile Locale (Consiliile Judetene si Consiliile Locale) prin operatorul regional sunt
beneficiarii operatiunilor finantate prin Axa Prioritara 1 di n POS Mediu. Astfel, in vederea
respectarii prevederilor POS Mediu, a f ost infiintata Asociatia de D ezvoltare Intercomunitara de
utilitati publice pentru serviciul de apa si canalizare “Parteneriatul pentru managementul apei
Prahova”.
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”, este
persoană juridică română de drept privat și de utilitate publică, constituită pe baza liberului
consimțământ al membrilor fondatori, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului
26/2000 cu privire la asociații și fundații, a Ordonanței Guvernului 37/2003 pentru modificarea și
completarea Ordonanței 26/2000 cu privire la asociații și fundații și ale Legii nr. 286/2006 pentru
modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001.
Actul Constitutiv și Statutul Asociației au fost elaborate cu respectarea prevederilor HG 855/2008,
asociația fiind înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor sub nr. 14/01.04.2009.
Scopul Asociației îl constituie reglementarea, organizarea, finanțarea, exploatarea si gestionarea
în comun a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, precum si realizarea în comun a unor
proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional destinate înfiintarii, modernizarii si/sau
dezvoltarii, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente, pe baza strategiei de dezvoltare.
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În prezent sunt membre ale ADI următoarele 55 de unități administrativ teritoriale:

NR.

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ

CRT.
1.

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA

2.

PRIMARIA CAMPINA

3.

PRIMARIA AZUGA

4

PRIMARIA BAICOI

5

PRIMARIA BREAZA

6.

PRIMARIA BUSTENI

7.

PRIMARIA COMARNIC

8.

PRIMARIA MIZIL

9.

PRIMARIA PLOPENI

10.

PRIMARIA SINAIA

11

PRIMARIA SLANIC

12

PRIMARIA URLATI

13

PRIMARIA VALENII DE MUNTE

14

PRIMARIA ALBESTI PALEOLOGU

15

PRIMARIA APOSTOLACHE

16

PRIMARIA BABA ANA

17

PRIMARIA BALTESTI

18

PRIMARIA BOLDESTI GRADISTEA

19

PRIMARIA DUMBRAVESTI

20

PRIMARIA FANTANELE

21

PRIMARIA GORNET

22

PRIMARIA GORNET CRICOV
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NR.

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ

CRT.
23

PRIMARIA IZVOARELE

24

PRIMARIA PODENII NOI

25

PRIMARIA POIENARII BURCHII

26

PRIMARIA SALCIILE

27

PRIMARIA SIRNA

28

PRIMARIA STEFESTI

29

PRIMARIA VADU SAPAT

30

PRIMARIA LIPANESTI

31

PRIMARIA CIORANI

32

PRIMARIA PREDEAL SARARI

33

PRIMARIA ADUNATI

34

PRIMARIA BANESTI

35

PRIMARIA JUGURENI

36

PRIMARIA TEISANI

37

PRIMARIA FULGA

38

PRIMARIA GURA VADULUI

39

PRIMARIA BERTEA

40

PRIMARIA SURANI

41

PRIMARIA ARICESTII ZELETIN

42

PRIMARIA SCORTENI

43

PRIMARIA POIANA CAMPINA

44

PRIMARIA VALEA DOFTANEI

45

PRIMARIA TINOSU
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NR.

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ

CRT.
46

PRIMARIA SOIMARI

47

PRIMARIA POSESTI

48

PRIMARIA SECARIA

49

PRIMARIA TOMSANI

50

PRIMARIA SANGERU

51

PRIMARIA TELEGA

52

PRIMARIA PROVIȚA DE SUS

53

PRIMARIA BREBU

54

PRIMARIA VĂRBILAU

55

PRIMARIA ALUNIȘ

ADI „Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”, dispune de următorul personal executiv:
- MARIUS PREDA - DIRECTOR EXECUTIV
- ION MARINA - DIRECTOR ECONOMIC

6.9.4

Organizarea Operatorului Regional

Una dintre cele mai importante componente ale procesului de regionalizare a s erviciilor din
domeniul apei a c onstat in asistenta acordata autoritatilor locale in crearea unor operatori de
servicii publice in domeniul apei si canalizarii, urmarind intarirea capacitatii autoritatilor locale de a
controla efectiv activitatile operatorului regional prin intermediul Asociatiei de D ezvoltare
Intercomunitara (ADI).
Procesul de regionalizare, reprezentand baza pentru crearea Operatorului Regional (OR), este un
element important in realizarea obiectivelor de investitii pentru reinnoirea, extinderea, exploatarea
si intretinerea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in scopul conformarii acestui sector
cu obiectivele stabilite pentru urmatoarea perioada de programare – POS Mediu 2014 - 2020.
Operatorul Regional reprezinta societatea comerciala detinuta de o parte sau toate unitatile
administrativ-teritoriale membre ale ADI, caruia ii este delegata gestiunea serviciului de alimentare
cu apa si de c analizare, in baza Contractului de D elegare. Astfel, la nivelul Judetului Prahova,
Operatorul Regional Hidro Prahova S. A. asigura atat gestiunea propriu-zisa a serviciului de utilitati
publice pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale asociate, inclusiv administrarea,
functionarea si exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente acestora, cat si implementarea
programelor de investitii publice de i nteres zonal sau regional realizate in comun in cadrul ADI,
destinate infiintarii, modernizarii si/sau, dupa c az, dezvoltarii infrastructurii tehnico-edilitare
aferente acestor servicii/activitati.
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Operatorul Regional de la nivelul Judetului Prahova a fost infiintat in conformitate cu prevederile
Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, sub forma unei societati comerciale care are drept
actionari unitati administrativ-teritoriale care sunt in acelasi timp si membre ale ADI.
Unitatile administrativ teritoriale exercita, prin intermediul ADI “Parteneriatul pentru managementul
apei Prahova”, asupra operatorului regional, un control similar celui pe care il exercita asupra
structurilor proprii si o influenta decisiva asupra tuturor deciziilor strategice si/sau semnificative ale
operatorului regional in aria proiectului.
In acelasi timp, Hidro Prahova S. A., in calitate de operator regional, isi desfasoara activitatile din
sfera furnizarii/prestarii serviciilor de alimentare cu apa s i canalizare, exclusiv pentru autoritatile
publice asociate in ADI care i-au delegat gestiunea acestor servicii prin contractul de delegare.
Operatorul regional este detinut in totalitate de catre unitati administrativ-teritoriale membre ale
ADI, participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului este exclusa, atat la infiintare
cat si pe toata durata existentei contractului de delegare.
In esenta, prin intermediul ADI “Parteneriatul pentru managementul apei Prahova”, autoritatile
locale asociate decid in comun strategia de dezvoltare pe termen lung a sectorului de apa si
asigura monitorizarea performantei operatorului regional Hidro Prahova S. A.
Pe de alta parte, operatorul regional nu poate functiona decat in conformitate cu legislatia aferenta
societatilor comerciale si cu respectarea reglementarilor prevazute de ANRSC. ANRSC licentieaza
operatorii regionali eligibili, in baza unui set de criterii privind marimea, capacitatea profesionala si
manageriala, performantele tehnice si financiare. Mai mult, ANRSC are responsabilitati privind
controlul tarifelor si al calitatii serviciilor furnizate.
Operatorul Regional
S.C. HIDRO PRAHOVA S.A, operatorul regional al servicilor de apă și canalizare din județul
Prahova este o societate comercială cu capital public, înființată în baza Legii nr.31/1991 - legea
societăților comerciale.
S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. a fost înființată în anul 2008 de către Consiliul Județean Prahova și
29 de consilii locale asociate în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)
„Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”.
Consiliul de Administrație
Prin Hotărârea numărul 26/10.09.2012, Adunarea Generală a Acționarilor SC Hidro Prahova SA, a
aprobat Consiliul de Administrație al S.C. HIDRO PRAHOVA S.A, având următoarea componență:
- Președinte: Sanda TOADER
- Membri:

• Elvira BARBU
• Ion Marius FENICHIU
• Daniel IOAN
• Dumitru PANTEA
Echipa managerială a S.C. HIDRO PRAHOVA S.A reunește cuprinde personal executiv:
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Dr. Ing. Dumitru Pantea – director general
Ec. Catălina Bozianu – director economic
Ing. Roman Iuliu Virgiliu – director producție
Ing. Laura Kore – director tehnic – investiții
Ing. Ofelia Ureche – director exploatare.

Organigrama S.C. HIDRO PRAHOVA S.A a fost aprobată prin decizia Consiliului de Administrație
nr. 6/10.06.2014.
Acționariatul S.C. HIDRO PRAHOVA S.A este compus din următoarele unități administrativ
teritoriale:
1. Judeţul Prahova, prin Consiliul Judeţean Prahova, cu sediul in Municipiul Ploiesti, B-dul
Republicii nr.2-4, reprezentat de Mircea Cosma;
2. Municipiul Campina, prin Consiliul Local al municipiului Campina, cu sediul in municipiul
Campina, str. Mărăşeşti nr.18, reprezentat de Horia Tiseanu - primar
3. Oraşul Azuga, prin Consiliul Local al oraşului Azuga, cu sediul in oraşul Azuga, str. Victoriei
nr.61, reprezentat de Constantin Samson - primar
4. Oraşul Băicoi, prin Consiliul Local al oraşului Băicoi, cu sediul in orasul Băicoi, str. Unirii
nr.21, reprezentat de Ciprian Statescu – primar
5. Oraşul Breaza, prin Consiliul Local al oraşului Breaza, cu sediul in oraşul Breaza, Str.
Republicii nr. 78, reprezentat de Razvan Balasescu- primar
6. Oraşul Buşteni, prin Consiliul Local al oraşului Buşteni, cu sediul in oraşul Buşteni, B-dul
Libertăţii nr.91, reprezentat de Savin Emanoil – primar
7. Oraşul Comarnic, prin Consiliul Local al oraşului Comarnic, cu sediul in oraşul Comarnic,
str. Republicii nr.104, reprezentat de Botoacă Vasile Dorian- primar
8. Oraşul Mizil, prin Consiliul Local al oraşului Mizil, cu sediul in oraşul Mizil, b-dul Unirii nr.14,
reprezentat de Proscan Emil- primar
9. Oraşul Plopeni, prin Consiliul Local al oraşului Plopeni, cu sediul in oraşul Plopeni, str.
Independentei nr. 12, reprezentat de Nita Dragos- primar
10. Oraşul Sinaia, prin Consiliul Local al oraşului Sinaia, cu sediul in oraşul Sinaia, str. Carol nr.
47, reprezentat de Oprea Vlad - primar
11. Oraşul Slănic, prin Consiliul Local al oraşului Slănic, cu sediul in oraşul Slănic, str.
Progresului nr.4, reprezentat de Costea Danieluş – primar
12. Oraşul Urlaţi, prin Consiliul Local al oraşului Urlaţi, cu sediul in oraşul Urlaţi, str. 23August
nr.9, reprezentat de Machiţescu Marian – primar
13. Oraşul Vălenii de Munte, prin Consiliul Local al oraşului Vălenii de Munte, cu sediul in
oraşul Vălenii de Munte, str. Berevoiesti nr.3A , reprezentat de Florin Constantin – primar
14. Comuna Ştefeşti, prin Consiliul Local al comunei Ştefeşti, reprezentat de Sima Vasile –
primar
15. Comuna Izvoarele, prin Consiliul Local al comunei Izvoarele, cu sediul in localitatea
Izvoarele, str. Gării nr.381, reprezentat de Duna Margareta – primar
16. Comuna Bălţeşti, prin Consiliul Local al comunei Bălţeşti, cu sediul în localitatea Bălţeşti,
str. Principală nr. 23, reprezentat de Radu Ion– primar
17. Comuna Gornet, prin Consiliul Local al comunei Gornet, cu sediul în localitatea Gornet, str.
Principala, reprezentat de Petrescu Ion – primar
18. Comuna Dumbrăveşti, prin Consiliul Local al comunei Dumbrăveşti, cu sediul în localitatea
Dumbrăveşti str. Principală, reprezentat de State Valentin– primar
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19. Comuna Podenii Noi, prin Consiliul Local al comunei Podenii Noi, cu sediul în localitatea
Podenii Noi, str. Principală nr.56, reprezentat de Olaru Paul– primar ,
20. Comuna Apostolache, prin Consiliul Local al comunei Apostolache, cu sediul în localitatea
Apostolache, reprezentat de Bratu Mihail– primar
21. Comuna Albeşti Paleologu, prin Consiliul Local al comunei Albeşti - Paleologu, cu sediul în
localitatea Albești – Paleologu, reprezentat de Popescu Nicolae– primar
22. Comuna Drăgăneşti, prin Consiliul Local al comunei Drăgăneşti, cu sediul în localitatea
Drăgăneşti, str. Principală nr. 384, reprezentat de Ion Dumitrache– primar
23. Comuna Baba Ana, prin Consiliul Local al comunei Baba Ana, cu sediul în localitatea Baba
Ana, reprezentat de Ion Dragu – primar
24. Comuna Boldeşti Grădiştea, prin Consiliul Local al comunei Boldeşti Grădiştea, cu sediul în
localitatea Boldeşti Grădiştea, str. Principală, reprezentat de Lamba Ştefan– primar
25. Comuna Sălciile, prin Consiliul Local al comunei Sălciile, reprezentat de Podaru Gheorghe,
cu sediul în localitatea Sălciile– primar
26. Comuna Şirna, prin Consiliul Local al comunei Şirna, cu sediul în localitatea Şirna
reprezentat de Dragu Costel– primar
27. Comuna Poienarii Burchii, prin Consiliul Local al comunei Poienarii Burchii, reprezentat
Daniel Nedelcu - primar
28. Comuna Lipanesti, prin Consiliul Local Lipanești, reprezentat prin Robert Viorel Nica –
primar.
Conform bilanțului pe anul 2013, cifra de a faceri a S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. a fost de
39.920.830 lei.
Personalul societății numără 578 de angajați.
Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului
a) Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

nr. 116/09.07.2009 a fost semnat între ADI „Parteneriatul pentru Managementul Apei
Prahova” și operatorul regional S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. și a intrat în vigoare la data
de 09.07.2009. Contractul, încheiat pentru o perioadă de 30 de ani, stabilește drepturile și
obligațiile Autorității delegante și ale Operatorului precum și Planul de evoluție al tarifelor
(stabilit în conformitate cu Analiza Cost Beneficiu din Aplicația de Finanțare pentru
proiectul de investiții finanțat prin POS Mediu 2007-2013). Contractul de delegare acoperă
toate zonele în care se propun investiții pentru perioada de programare 2014-2020.

Prevederi esențiale ale Contractului de Delegare:
Între prevederile mai importante ale contractului de delegare a gestiunii serviciilor, se numără:
Obiectul contractului îl constituie delegarea exclusivă a serviciilor publice de alimentare cu apă şi
de canalizare, precum şi exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare
necesare pentru realizarea acestora, pe întreg teritoriul definit de Aria delegarii, pe o durată de 30
de ani.
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Drepturile și obligațiile părților contractante
Conform prevederilor Contractului de D elegare, CAPITOLUL III – PĂRŢILE CONTRACTANTE,
Secţiunea 1 – Drepturile şi Obligaţiile Autoritatii delegante, Articolul 16, punc tul 16.1, drepturile
Autorității delegante (ADI) sunt următoarele:
1. să stabilească programele de reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor existente;
2. să aprobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotărilor
publice aferente serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
3. să coordoneze proiectarea şi execuţia lucrărilor tehnico-edilitare, de investiţii, în scopul
realizării acestora într-o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economicosocială a localităţilor şi de amenajare a teritoriului, de urbanism şi de mediu;
4. să realizeze investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin asociere intercomunală;
5. să finanţeze realizarea de lucrări necesare serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare;
6. să contracteze şi să garanteze în condiţiile legii împrumuturi pentru finanţarea programelor de
investiţii din infrastructura aferentă serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
7. să inspecteze bunurile, activităţile şi serviciile publice concesionate, să verifice stadiul de
realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public, să verifice
respectarea obligaţiilor asumate prin Contract, cu notificarea prealabilă a Operatorului şi în
condiţiile prevăzute în caietul de sarcini şi în regulamentul de organizare şi funcţionare a
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
8. să îşi manifeste intenţia de a dobândi Bunurile de Preluare şi de a solicita operatorului
încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri;
9. să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de delegare din motive
excepţionale legate de interesul naţional sau local;
10. să aprobe modificarile si ajustările de tarife propuse de către Operator, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
11. să rezilieze Contractul în cazul în care Operatorul nu îşi respectă obligaţiile asumate prin
prezentul Contract de delegare.
Obligaţiile Autorității delegante, conform articolului 17 din Contractul de delegare sunt următoarele:
1. să elaboreze şi să aprobe normele locale şi regulamentul de organizare şi funcţionare a
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe baza normelor-cadru, în
conformitate cu legislaţia în vigoare;
2. să aprobe tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare in 30 de zile;
3. să verifice periodic următoarele:
a) serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare furnizate şi nivelul de calitate
al acestora;
b) îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi aplicarea penalităţilor pentru
neîndeplinirea acestora;
c) menţinerea echilibrului contractual rezultat prin licitaţie şi stabilit prin regulamentul
de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare;
d) asigurarea unor relaţii echidistante şi echilibrate între Operator şi Utilizatori;
e) clauzele de administrare, întreţinere şi predare a Bunurilor Publice, planul social de
limitare a efectelor negative ale concedierilor;
f) independenţa managerială a Operatorului faţă de orice ingerinţe ale autorităţilor şi
instituţiilor publice;
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4. să predea Operatorului la Data Intrării în Vigoare a prezentului Contract toate bunurile,
instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente întregii activităţi, cu inventarul existent, libere de
orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-preluare;
5. să notifice părţilor interesate informaţii referitoare la încheierea prezentului Contract;
6. să faciliteze Operatorului autorizarea lucrărilor şi investiţiilor pe domeniul public şi privat, în
conformitate cu reglementările legale în vigoare;
7. să-şi asume pe perioada derulării Contractului toate responsabilităţile şi obligaţiile ce decurg
din calitatea sa de proprietar, cu excepţia celor transferate în mod explicit în sarcina
Operatorului prin Contractul de delegare;
8. să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz, în aşa fel încât capacitatea de a
realiza serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare să rămână cel puţin constantă
pe toată durata concesiunii;
9. să nu-l tulbure pe Operator în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul Contract de delegare;
10. să nu modifice în mod unilateral Contractul de delegare în afară de cazurile prevăzute expres
de lege;
11. să notifice Operatorului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor
Operatorului.
Conform prevederilor Contractului de Delegare, CAPITOLUL III – PĂRŢILE CONTRACTANTE,
Secţiunea 2 – Obligaţiile Operatorului, Articolul 18 – Principiile de bază ale Serviciilor, Operatorul
trebuie:
a) să furnizeze Utilizatorilor în mod permanent, continuu şi constant Serviciile de alimentare cu
apă potabilă şi de canalizare;
b) să adapteze Serviciile la noile cerinţe ale Utilizatorilor, de fiecare data când este necesar şi în
termene de timp rezonabile din punct de vedere tehnic;
c) să trateze Utilizatorii în mod echitabil, să nu ofere în mod preferenţial accesul la Serviciile şi
să le furnizeze Serviciile conform Contractului.
şi are, în special, următoarele obligaţii :
1. să obţină de la autorităţile competente:
a) autorizaţia de funcţionare, potrivit legii;
b) autorizaţia eliberată de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului;
c) autorizaţia de gospodărire a apelor eliberată de Administraţia Naţională "Apele
Române", conform competenţelor legale;
2. să respecte prevederile regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor
publice de alimentare cu apă şi canalizare;
3. să servească toţi Utilizatorii din aria de acoperire pentru care au obţinut Delegarea în
condiţiile prezentului Contract şi ale regulamentului local de organizare şi funcţionare a
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
4. să monteze câte un contor la branşamentul fiecărui Utilizator casnic;
5. să respecte angajamentele luate cu privire la indicatorii de performanţă stabiliţi de autorităţile
administraţiei publice locale prin caietele de sarcini şi să plătească penalităţi pentru
nerespectarea indicatorilor de performanţă angajaţi;
6. să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi A.N.R.S.C. informaţiile solicitate şi să
asigure accesul la toate informaţiile necesare în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi
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dezvoltării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în conformitate cu
clauzele Contractului de delegare şi cu prevederile legale în vigoare;
7. să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de
operare;
8. să asigure finanţarea pregătirii profesionale a propriilor salariaţi, prelevând şi utilizând anual
o sumă egală cu 0,5% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli;
9. să preia de la autorităţile administraţiei publice locale, pe bază de proces-verbal de predarepreluare, patrimoniul aferent realizării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare;
10. să furnizeze serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, conform prevederilor din
caietul de sarcini, în condiţii de calitate şi eficienţă;
11. să fundamenteze şi să supună aprobării tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de alimentare
cu apă şi de canalizare;
12. să plătească redevenţa la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în Contractul de delegare;
13. să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente planificate şi accidentale, precum şi reparaţiile
capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul concesionat;
14. operatorul va lua toate măsurile necesare privind Bunurile de Retur, astfel încât, la
încheierea Contractului de delegare, capacitatea de a realiza serviciile publice de alimentare
cu apă şi de canalizare a Autoritatii delegante să fie cel puţin egală cu cea existentă la Data
Intrării în Vigoare a acestuia;
15. să întocmească programele anuale de reparaţii, dotări şi investiţii, pe care să le supună spre
aprobare Autoritatii delegante;
16. să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii. Investiţiile care
se realizează din fonduri proprii ale investitorilor rămân în proprietatea acestora pe toată
durata Contractului de delegare, dacă nu s-a convenit altfel la încheierea acestuia; se va
menţiona explicit modul de repartiţie a acestor bunuri la încetarea din orice cauză a acestuia;
17. să propună Autoritatii delegante scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând
patrimoniului concesionat în baza legislaţiei în vigoare;
18. să transmită Autoritatii delegante modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum
şi situaţia patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an
pentru înregistrarea în contabilitatea Autoritatii delegante;
19. să restituie Bunurile de Retur, în deplină proprietate, în mod gratuit şi libere de orice sarcini,
la încetarea Contractului de delegare;
20. să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se impun
pentru asigurarea continuităţii activităţii;
21. să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru bunurile din patrimoniul public,
conform legislaţiei în vigoare privind asigurările;
22. să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a
muncii;
23. să predea la încheierea Contractului de delegare toată documentaţia tehnico-economică
referitoare la Serviciile;
24. să realizeze investiţiile care vor fi specificate detaliat în anexele la Contractul de delegare:
a) bunurile aduse ca investiţii (datele de identificare a acestora, datele tehnice);
b) termenele de realizare a investiţiilor;
c) investiţiile care nu se amortizează pe durata Concesiunii;
d) avizele ce trebuie obţinute în cazul în care nu sunt afectate bunuri cu regim special;
e) standardele de calitate a activităţilor şi serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare prestate.
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25. să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice de
alimentare cu apă şi de canalizare (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special,
condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind
folosirea şi protejarea patrimoniului);
26. la încetarea Contractului de delegare, să încheie cu Autoritate delegantaul un contract de
vânzare-cumpărare având ca obiect Bunurile de Preluare prevăzute ca atare în caietul de
sarcini şi stabilite prin prezentul Contract de delegare, în privinţa cărora Autoritatea deleganta
şi-a manifestat intenţia de a le dobândi;
27. în termen de 90 de zile de la data încheierii Contractului de delegare, Operatorul este obligat
să depună cu titlu de garanţie prevăzută la art. 40;
28. la încetarea Contractului de delegare din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând
forţa majoră, Operatorul este obligat să asigure continuitatea furnizării serviciilor publice de
alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile stipulate în Contract, până la preluarea
acestuia de către Autoritatea deleganta;
29. în cazul în care Operatorul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de
natură să conducă la imposibilitatea realizării Serviciilor, va notifica de îndată acest fapt
Autoritatii delegante, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii
Serviciilor.
La nivelul S.C. Hidro Prahova S. A. a fost infiintata o Unitate de Implementare a Proiectului (UIP) in
scopul de a g estiona implementarea masurilor de i nvestitii, unitate de i mplementare care si-a
dovedit capacitatea administrativa prin gestionarea Proiectului “Reabilitarea si modernizarea
sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Prahova”, finantat prin POS Mediu 2007 –
2013.
Unitatea de Implementare a Proiectului
Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) a fost constituită prin Hotărârea Adunării Generale a
Acționarilor nr. 64/22.12.2008, ca unitate distinctă în cadrul S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. în
vederea derulării proiectului “Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa și canalizare în
judetul Prahova”, aceasta urmând să fie consolidată și să își continue activitatea și în perioada de
programare 2014-2020.
UIP dispune de o structură coerentă, clară și completă care poate să asigure îndeplinirea tuturor
sarcinilor ce revin S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. privind implementarea proiectelor de investiții de
anvergură și se află în subordinea Directorului General al S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.
Conform organigramei aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 10/31.08.2011,
și a Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF) al S.C. HIDRO PRAHOVA S.A, UIP
dispune de 13 posturi, repartizate în jurul următoarelor funcții cheie:
- manager UIP
- tehnic: 5 manageri de contract
- financiar: 1 responsabil financiar, 1 contabil
- achiziții: 1 responsabil achiziții, 1 asistent achiziții
- publicitate: 1 ofițer relații publice
- conformitate: 1 ofițer conformitate
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- arhivă: 1 responsabil
- juridic: 1 jurist – funcție externalizată
- IT – 1 expert IT – funcție externalizată.

Personalul UIP a ac umulat începând cu anul 2009 o ex periență importantă pe parcursul
implementării proiectului major de investiții “Reabilitarea și modernizarea sistemelor de ap ă și
canalizare în județul Prahova”.
Informații relevante privind structura, organizarea și personalul Unității de Implementare a
Proiectului sunt incluse în Anexa 10 la prezentul Master Plan.

6.9.5

Asistenta Tehnica

România a bene ficiat de importante instrumente financiare de pre-aderare ale Uniunii Europene
(ISPA, SAPARD, SAMTID, PHARE) care au permis asigurarea in primii ani a sustinerii financiare
necesare pentru realizarea lucrarilor de investitii in infrastructura in domeniul canalizarii si epurarii
apelor uzate. De la data aderarii in Uniunea Europeana, in calitate de stat membru, România
beneficiaza de fonduri de coeziune pentru infrastructura de mediu. In vederea accesarii fondurilor
europene, Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice a elaborat Programul Operational Sectorial
(POS Mediu), in concordanta cu Liniile directoare ale strategiei comunitare, Planul de Dezvoltare
Nationala, Cadrul National Strategic de R eferinta pentru Perioada de P rogramare 2007 - 2013.
Obiectivul axei prioritare 1 “Extinderea si modernizarea sistemelor de apa s i apa uzata“, consta in
imbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzata, prin asigurarea serviciilor
de alimentare, canalizare si epurare si stabilirea structurilor regionale eficiente pentru
managementul serviciilor de apa.
Asadar, unul dintre obiectivele specifice pentru Programul Operational Sectorial de M ediu a
constat in asigurarea premiselor pentru furnizarea unor servicii de al imentare cu apa s i de
canalizare aliniate politicilor si practicilor UE, inclusiv prin dezvoltarea unor structuri regionalizate
de management al serviciilor de apa si de canalizare eficiente.
Crearea unui cadru institutional solid si durabil, capabil sa furnizeze servicii de utilitate publica
eficiente si calitative nu se poate realiza decat punand bazele unei structuri de implementare pe
termen lung pentru investitiile planficate sub incidenta programului operational, caracterizat prin
competenta in managementul si in operarea facilitatilor existente si viitoare.
Aceasta structura corespunde unui operator regional unic mai puternic si mai mare decat vechii
operatori de mici dimensiuni si regiile autonome existente in trecut. Acest operator trebuie sa
detina suficienta credibilitate manageriala si financiara in vederea implementarii de pr oiecte
finantate din instrumete structurale si are potentialul de a g estiona si opera in mod eficient
serviciile de alimentare cu apa si canalizare.
In acest sens, inca din faza incipienta de derulare a POS Mediu 2007 – 2013, la nivelul Judetului
Prahova delegarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare s-a facut catre operatorul Hidro
Prahova S. A. care si-a dovedit capacitatea administrativa si de i mplementare prin derularea
proiectului “Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul
Prahova”.
In scopul consolidarii capacitatii de implementare a acestui proiect, dar si a celor care vor urma in
viitoarea perioada de programare, Hidro Prahova S.A. a beneficiat de consultanta in
managementul proiectului asigurata de A socierea formata din Adasa, Halcrow si S.C Romair
Consulting S.R.L. Inca de la momentul implicarii sale in proiect, Consultantul a c ontribuit, prin
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expertiza pusa la dispozitia Beneficiarului, la imbunatatirea capacitatii sale de gestionare a
proiectelor finantate din instrumente structurale si de implementare a investitiilor realizate.
Acest tip de as istenta tehnica si-a dovedit utilitatea prin crearea unor structuri mult mai bine
pregatite sa faca fata unui mecanism de finantare complex si unui proces de implementare sinuos.
Insa, avand in vedere necesitatea continua a extinderii sistemelor integrate de alimentare cu apa si
canalizare, cu respectarea cadrului european de referinta, experienta acumulata de oper atorii
regionali trebuie imbunatatita in mod continuu, astfel incat si pentru urmatoarele perioade de
finantare va fi nevoie de ex pertiza consultantilor pentru acordarea suportului necesar in
managementul si implementarea proiectelor.
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7.
7.1

ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA
ABSTRACT

Recomandarile Master Planului in ceea ce priveste investitiile prezentate in capitolul 8 sunt facute
avand in vedere cerintele legale de conformare si eficienta tehnica si economica a infrastructurii.
Cu toate acestea, programul de investitii inaintat doar pe aceasta baza se poate dovedi nerealist
atunci cand se iau in calcul aspecte ale afordabilitatii.
Notiunea de a fordabilitate a gospodariilor se refera la limita superioara a c heltuielilor pentru
serviciile de apa s i apa uzata. O gospodarie se presupune ca nu are capacitatea de plata a
serviciilor de apa si canalizare daca plata acestor servicii nu se poate face fara o taiere
semnificativa a c heltuielilor aferente nevoilor de baz a precum alimentatia si altor servicii publice
precum incalzirea locuintei. [1]
Nivelul maxim de suportabilitate a serviciilor combinate de apa si apa uzata se bazeaza in general
pe regula conform careia plata medie pentru aceste servicii nu trebuie sa depaseasca 4% din
venitul mediu pe gospodarie.
7.2

METODOLOGIE SI ABORDARE

Apa are valoare economica si trebuie recunoscuta ca un bun ec onomic. Tarifarea serviciilor de
alimentare cu apa potabila si evacuare si epurare ape uz ate reprezinta un element important al
oricarei strategii si cererea trebuie corelata cu oferta.
Totusi, un ec hilibru trebuie mentinut intre aspectele economice si financiare pe de o par te, si
aspectele sociale, pe de alta parte. Recuperarea scazuta a costurilor reprezinta una din cauzele
standardelor reduse ale serviciilor si gradului scazut de acoperire cu infrastructura.
Implementarea de s ucces a pr oiectelor propuse impune necesitatea evaluarii disponibilitatii si
capacitatii consumatorilor de a plati tarifele. In situatia unor tarife mari, disponibilitatea populatiei
de a plati scade simtitor, generand dificultati si intarzieri in procesul de colectare a veniturilor. Un
tarif redus pentru serviciile furnizate va avea un impact negativ asupra realizarii indicatorilor
financiari prognozati, in timp ce un tarif ridicat va genera dificultati privind suportabilitatea populatiei
de a plati.
Suportabilitatea populatiei este evaluata prin intermediul nivelului cheltuielilor pentru serviciile de
apa si apa uz ata in venitul mediu lunar pe g ospodarie, pentru care limita maxima conventional
acceptata este 4%. Totusi, este necesara o analiza a suportabilitatii pentru gospodariile incadrate
in primele decile de venit, tinand cont, pe de o parte ca aceasta evaluare este realizata la nivel
mediu si, pe de alta parte, de impactul mai mare al tarifelor mai mari asupra gospodariilor cu
venituri reduse.
Datele de intrare pentru analiza suportabilitatii sunt date statistice furnizate de directiile judetene,
regionale si centrale de statistica; totusi, anumite date necesare evaluarii nu sunt publicate de

“Water Prices in CEE and CIS Countries – A Toolkit for Assessing Willingness to Pay, Affordability and
Political Acceptability”, DANCEE, 2002
[1]
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aceste birouri de s tatistica si, in consecinta, anumite ipoteze sunt luate in considerare in acest
sens.
7.3

IPOTEZE

Principalele ipoteze in ceea ce priveste afordabilitatea populatiei pentru servicii de apa s i canal
sunt dupa cum urmeaza:
 Previziunea dimensiunii medii a gospodariilor pe termen lung
 Previziunile privind veniturile medii brute lunare pe gospodarie pe termen lung
 Cheltuielile pentru servicii de apa si canal sa nu depaseasca 4 % din venitul mediu lunar la
nivel de gospodarie
Gradul de indatorare pentru care s-a facut verificarea incadrarii este de 30 % din veniturile proprii
ale CJ Prahova, pornind de la ipoteza contractarii unui credit pentru asigurarea cofinantarii la un
maxim de 16% din valoarea investitiilor, din care 14 % din credit contractat de CJ Prahova.
7.4

FINANTAREA

Valoarea totala estimata a investitiilor prioritare pentru judetul Prahova este de 236,138.67 mii euro
fara TVA. Aceasta valoare are la baza:


Investitiile identificate ca urmare a vizitelor in teren, a discutiilor cu reprezentantii S.C. Hidro
Prahova S. A. si cei ai autoritatilor locale;



Baza de preturi a Consultantului
Tabel 7-1 Necesar investitii in sistemele de apa si canal la nivelul judetului Prahova

Nr.
crt.

Aglomerare / Sistem Zonal de Alimentare cu Apă

VALOARE
(prețuri
curente)
Mii Euro

1a
1c
5a
6a
6c
7a
8a
8c
9c
10 a
11 a
11 c
102 a
102 c
16 a
16 c
27 a

Sistemul de alimentare cu apa Orasul Campina (preturi curente)
Sistemul de canalizare menajera Orasul Campina (preturi
curente)
Sistemul de alimentare cu apa Orasul Breaza (preturi curente)
Sistemul de alimentare cu apa Orasul Busteni (preturi curente)
Sistemul de canalizare menajera Orasul Busteni (preturi curente)
Sistemul de alimentare cu apa Orasul Comarnic (preturi curente)
Sistemul de alimentare cu apa Orasul Mizil (preturi curente)
Sistemul de canalizare menajera Orasul Mizil (preturi curente)
Sistemul de canalizare menajera Orasul Baicoi - Aglomerarea
Plopeni (preturi curente)
Sistemul de alimentare cu apa Orasul Sinaia (preturi curente)
Sistemul de alimentare cu apa Orasul Slanic (preturi curente)
Sistemul de canalizare menajera Orasul Slanic (preturi curente)
Sistemul de alimentare cu apa Comuna Varbilau (preturi curente)
Sistemul de canalizare menajera Comuna Varbilau (preturi
curente)
Sistemul de alimentare cu apa Comuna Alunis (preturi curente)
Sistemul de canalizare menajera Comuna Alunis (preturi curente)
Sistemul de alimentare cu apa Comuna Bertea

13,260.00
6,000.00
3,315.00
1,989.00
5,469.75
1,105.00
2,729.35
1,438.86
2,068.56
7,624.50
4,364.75
6,643.26
4,399.01
13,773.83
5,796.83
7,956.00
122.10
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27 c
12 a
12 c
13 a
13 c
73 a
73 c
83 c
23 a
23 c
95 a
95 c
101 a
101 c

Sistemul de canalizare menajera Comuna Bertea
Sistemul de alimentare cu apa Orasul Urlati (preturi curente)
Sistemul de canalizare menajera Orasul Urlati (preturi curente)
Sistemul de alimentare cu apa Orasul Valenii de Munte (preturi
curente)
Sistemul de canalizare menajera Orasul Valenii de Munte (preturi
curente)
Sistemul de alimentare cu apa Comuna Poiana Campina (preturi
curente)
Sistemul de canalizare menajera Comuna Poiana Campina
(preturi curente)
Sistemul de canalizare menajera Comuna Scorteni (preturi
curente)
Sistemul de alimentare cu apa Banesti - Urleta
Sistemul de canalizare menjera Banesti - Urleta
Sistemul de alimentare cu apa Comuna Telega (preturi curente)
Sistemul de canalizare menajera Comuna Telega (preturi
curente)
Sistemul de canalizare menajera Comuna Valea Doftanei (preturi
curente)

3,480.75
994.50
2,685.15
7,881.97
5,165.88
866.32
6,075.29
10,077.60
1,730.43
3,261.96
2,585.70
10,680.93
6,687.46
13,867.75

Sistemul de canalizare menajera Comuna Valea Doftanei
Subsisteme locale - aductiuni apa
TOTAL INVESTITII DIRECTE APA + CANAL
TOTAL INVESTITII DIRECTE APA
TOTAL INVESTITII DIRECTE CANAL
INVESTITII INDIRECTE

45,338.15
209,435.62
110,790.06
98,645.56
26,703.04

TOTAL VALOARE ESTIMATĂ PROIECT UE 2014-2020

236,138.67

Sursa: Baza de date de investitii elaborata de catre Consultant
Nota: In tabelul de mai sus, denumirile aglomerarilor sunt prescurtate utilizand generic doar denumirea unei
localitati componente.

Pentru determinarea capacitatii de finantare a judetului Prahova au fost avute in vedere informatiile
primite cu privire la creditele in derulare, veniturile proprii ale CJ Prahova, un g rad maxim de
indatorare de 30 % conform Legii finantelor publice 273/2006 actualizata (desi in cazul creditelor
contractate pentru finantarea de proiecte din fonduri europene, gradul de indatorare nu mai este
limitat). Pentru creditul ce urmeaza a fi contractat au fost utilizate urmatoarele date:
Dobanda anuala
Valoare credit (diferente dintre 16 % maxim cofinantare si 2 %
finantare din surse proprii)
Perioada gratie
Plata principal perioada gratie
Durata credit
Plata principal incepand cu semestrul

5%
33,059
8
0
40
9

000 Euro
Semestre
000 Euro
Semestre
I/ 2020

Astfel, dupa cum se observa din tabelul si graficul de mai jos, si in cazul contractarii unui credit
care sa acopere 14% din valoarea investitiei (16 % maxim – 2 % cofinantare din surse proprii)
ramane un disponibil al gradului de indatorare pana in limita de 30 % din veniturile proprii ale CJ
Prahova. Minimul disponibilului gradului de indatorare este estimat a fi inregistrat in anul 2016
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cand va ajunge la 8,96 % din veniturile proprii, iar in intervalul 2017 – 2019 fiind estimat un
disponibil ramas intre 9.46 – 11.7 %.

7.5

AFORDABILITATE

Consultantul a comandat si primit de la INS informatii la nivelul judetului Prahova pentru anii 2009,
2010 si 2011 privind:
-

veniturile totale nete pe gospodarie – medie si pentru decilele 1, 2 si 3

-

numarul mediu de persoane pe gospodarie – medie judet si decilele 1, 2 si 3

Tabel 7-2 Numar mediu de persoane pe gospodarie – medie si primele 3 decile – la nivelul judetului
Prahova (perioada 2009 – 2011)
Indicator
Numar mediu de persoane – medie judet
Numar mediu de persoane - decila1
Numar mediu de persoane - decila2
Numar mediu de persoane - decila3

U.M.

2009

2010

2011

Pers./ gosp.

2.83

2.84

2.86

4.28

5.12

4.94

3.48

4.22

3.81

3.40

3.24

3.56

Pers./ gosp.
Pers./ gosp.
Pers./ gosp.

Sursa: INS, date achizitionate de Consultant
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Tabel 7-3 Media veniturilor totale nete pe gospodarie în preturile lunii ianuarie la nivelul judetului
Prahova (perioada 2009 – 2011)
Indicator

U.M.

2009

2010

2011

Venituri totale nete pe gospodarie-medie
judet

lei

1913.55

1809.47

1836.64

Venituri totale nete pe gospodarie-decila 1

lei

513.10

588.55

584.38

Venituri totale nete pe gospodarie-decila 2

lei

833.05

855.47

858.76

Venituri totale nete pe gospodarie-decila 3

lei

1095.58

1077.88

1098.17

Sursa: INS, Ancheta Bugetelor de Familie (ABF 2009, 2010, 2011) (veniturile totale nete în preturile lunii
ianuarie ale anului respectiv)

In ceea ce priveste ratele utilizate pentru prognoza veniturilor, acestea au avut o rata estimate de
crestere similara cu rata de crestere a PIB-ului:
Tabel 7-4 Rate estimate crestere venit mediu brut pe gospodarie
Ani

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 2020

2021 2043

Rate de crestere ale
venitului mediu brut
pe gospodarie
(RON/luna/gosp)

0.70%

2.20%

2.20%

2.50%

3.00%

3.30%

3.50%

4.00%

Proiectiile venitului mediu pe gospodarie in termeni reali in judetul Prahova sunt prezentate in
tabelul urmator ca medie, fiind in acelasi timp calculate si valorile suportabilitatii avand in vedere
procentul de 4 % recomandat:
Tabel 7-5 Suportabilitatea pentru gospodariile judetului Prahova - medie si cele cu venituri reduse
Procent alocat din venit pt servicii de apa
si apa uzata
Venitul mediu net pe gsopodarie
(RON/luna/gosp)
Venituri totale nete pe gospodarie-medie
Maxim disponibil pentru serviciile de apa si
apa uzata (4% din venitul mediu net lunar)
Venituri totale nete pe gospodarie-decila 1
Maxim disponibil pentru serviciile de apa si
apa uzata (4% din venitul mediu net lunar)
Venituri totale nete pe gospodarie-decila 2
Maxim disponibil pentru serviciile de apa si
apa uzata (4% din venitul mediu net lunar)
Venituri totale nete pe gospodarie-decila 3
Maxim disponibil pentru serviciile de apa si
apa uzata (4% din venitul mediu net lunar)

4%

RON /
luna /
gosp

2009
1,914

2010
1,809

2011
1,837

2012
1,849

2013
1,890

2014
1,932

77

72

73

74

76

77

509

598

562

566

579

591

20

24

22

23

23

24

773

824

835

841

860

878

31

33

33

34

34

35

981

1,026

1,084

1,091

1,115

1,140

39

41

43

44

45

46
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Procent alocat din venit pt servicii de apa
si apa uzata
Venitul mediu net pe gsopodarie
(RON/luna/gosp)
Venituri totale nete pe gospodarie-medie
Maxim disponibil pentru serviciile de apa si
apa uzata (4% din venitul mediu net lunar)
Venituri totale nete pe gospodarie-decila 1
Maxim disponibil pentru serviciile de apa si
apa uzata (4% din venitul mediu net lunar)
Venituri totale nete pe gospodarie-decila 2
Maxim disponibil pentru serviciile de apa si
apa uzata (4% din venitul mediu net lunar)
Venituri totale nete pe gospodarie-decila 3
Maxim disponibil pentru serviciile de apa si
apa uzata (4% din venitul mediu net lunar)

4%

RON /
luna /
gosp

2015

2016

2020

2030

2040

2043

1,980

2,039

2,336

3,458

5,118

5,757

79

82

93

138

205

230

606

624

715

1,059

1,567

1,763

24

25

29

42

63

71

900

927

1,062

1,572

2,327

2,618

36

37

42

63

93

105

1,168

1,204

1,378

2,040

3,020

3,397

47

48

55

82

121

136

Sursa: Estimari Consultant pe baza informatii INS

De asemenea, a fost efectuat calculul supotabilitatii la nivel de persoana pentru judetul Prahova,
atat la nivel mediu cat si pentru veniturile cela mai reduse, respectiv primele 3 decile.
Tabel 7-6 Suportabilitatea la nivel de persoana in judetul Prahova- medie si cele cu venituri reduse
Venitul mediu net pe persoana
(RON/luna/persoana)
Venit net pe persoana - medie
Maxim disponibil pentru serviciile de apa si apa
uzata (4% din venitul mediu net lunar)
Venit net pe persoana - decila 1
Maxim disponibil pentru serviciile de apa si apa
uzata (4% din venitul mediu net lunar)
Venit net pe persoana - decila 2
Maxim disponibil pentru serviciile de apa si apa
uzata (4% din venitul mediu net lunar)
Venit net pe persoana - decila 3
Maxim disponibil pentru serviciile de apa si apa
uzata (4% din venitul mediu net lunar)

Venitul mediu net pe persoana
(RON/luna/persoana)
Venit net pe persoana - medie
Maxim disponibil pentru serviciile de apa si apa
uzata (4% din venitul mediu net lunar)
Venit net pe persoana - decila 1
Maxim disponibil pentru serviciile de apa si apa
uzata (4% din venitul mediu net lunar)
Venit net pe persoana - decila 2

RON /
luna /
pers

RON /
luna /
pers

2009

2010

2011

2012

2013

2014

677

638

641

646

660

675

27

26

26

26

26

27

120

115

118

119

122

125

5

5

5

5

5

5

239

203

225

227

232

237

10

8

9

9

9

9

322

333

308

310

317

324

13

13

12

12

13

13

2015

2016

2020

2030

2040

2043

691

712

816

1,207

1,787

2,011

28

28

33

48

71

80

128

131

151

223

330

371

5

5

6

9

13

15

243

250

286

424

628

706
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Venitul mediu net pe persoana
(RON/luna/persoana)
Maxim disponibil pentru serviciile de apa si apa
uzata (4% din venitul mediu net lunar)
Venit net pe persoana - decila 3
Maxim disponibil pentru serviciile de apa si apa
uzata (4% din venitul mediu net lunar)

2015

2016

2020

2030

2040

2043

10

10

11

17

25

28

332

342

392

580

859

966

13

14

16

23

34

39

Sursa: Estimari Consultant pe baza informatii INS

7.6

CONCLUZII

Estimarile veniturilor nete medii la nivelul gospodariilor indica suma maxima disponibila pentru
plata acestor servicii. Mai mult, prognoza sumelor maxime lunare pe care gospodariile cu veniturile
cele mai mici a fost realizata pentru a s ervi ca baza pentru evaluarea impactului tarifelor pentru
infrastructura operata de operatorul regional la nivelul studiului de fezabilitate.
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8.

PREZENTAREA PROGRAMULUI DE INVESTITII PRIORITARE DIN JUDETUL PRAHOVA

8.1

ABSTRACT

Programul de investitii propus de Consultant pentru faza 2013 – 2043 urmeaza strategia conturata
in capitolul 6 si este concentrat pe asigurarea unei contributii largi la obligatiile de conformare ale
judetului cu cerintele de apa si apa uzata.
Acest capitol ofera o s curta descriere a i nfrastructurii existente, a pr oiectelor in derulare si a
investitiilor necesare pentru conformare. Acesta ofera o baza pentru selectia investitiilor prioritare
folosind criteriile prezentate la inceputul prezentului capitol.

8.2

SELECTAREA INVESTITIILOR PRIORITARE

8.2.1

Introducere si selectarea investitiilor prioritare

Principalele criterii propuse pentru a fi luate in considerare in prioritizarea investitiilor precum si
ponderea acestora in realizarea efectiva a listelor de prioritati au fost:
1. Criteriul tehnico-economic
2. Criteriul institutional

50 puncte

25 puncte

3. Criteriul de conformare cu politicile publice ale autoritatilor 25 puncte
Fiecare din criteriile de mai sus va contine o serie de subcriterii care vor face o discretizare mai
pronuntata a criteriilor principale, facilitand o evaluare cat mai cuprinzatoare a impactului realizarii
investitiilor propuse din cat mai multe puncte de vedere relevante.
Probleme de evaluare a criteriilor pot apare in situatiile (putine) in care localitati ale unei aceleiasi
UAT sunt incluse in mai multe investitii separate. Este in special situatia investitiilor pentru
canalizarea menajera si epurarea apelor uzate unde aglomerarile si clusterele de aglomerari sunt
considerate pe al te criterii decat cele de apar tenenta la una s au alta din UAT. De aceea, se va
lucra cu parametrii specifici fiecarei localitati in parte, atat pentru investitiile de alimentari cu apa
cat si pentru investitiile de canalizare/epurare, iar criteriile care se leaga in mod direct de elemente
zonale/regionale vor fi evaluati pornind de la fiecare localitate inclusa in parte.
Astfel:
1. Criteriul tehnico-economic – gandit pentru a realiza o evaluare comparativa a elementelor
tehnice si economice - contine mai multe subcriterii ce se propun a fi apreciate pe baza de
puncte acordate:
a. Acest sub-criteriu se refera la alimentarea cu apa a tuturor localitatilor cu mai mult de
50 locuitori si la colectarea apelor uzate menajere si epurarea acestora in toate
aglomerarile cu mai mult de 2000 locuitori . Ca metodologie, o investitie va primi o
singura notare din cadrul acestui subcriteriu (respectiv 10 puncte sau 0 puncte).
I.

Realizarea investitiei contribuie la respectarea termenelor de c onformare
asumate prin tratatul de aderare
10 p

b. Realizarea investitiei are un impact de importanta zonala/regionala

total posibil 10 p
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I.

Investitia vizeaza imbunatatirea alimentarilor cu apa fie sub aspect cantitativ
fie sub aspect calitativ la nivel de zona sau regiune 10 p

II.

Investitia vizeaza imbunatatirea alimentarilor cu apa fie sub aspect cantitativ
fie sub aspect calitativ la nivel de localitate 5 p

III.

Investitia vizeaza colectarea si epurarea apelor uzate si are un impact
important in protejarea surselor de apa din aval
10 p

IV.

Investitia vizeaza colectarea si epurarea apelor uzate si are un impact
important in protejarea mediului la nivel zonal/regional
6p

V.

Investitia vizeaza colectarea si epurarea apelor uzate si are un impact
important in protejarea mediului la nivel zonal/local 4 p

Aprecierea impactului zonal/regional al unei investitii va trebui sa aiba la baza unele conditii ce
trebuie apreciate alternativ sau simultan:
-

Densitatea de activitate (rezidentiala, turistica, comerciala, industriala etc)
efectiva a zonei asupra careia investitia va avea impact direct

-

Dimensiunea efectiva a statiilor de epurare ce vor defini in special clustere de
aglomerari

c. Numarul de locuitori potential beneficiari ai investitiei
I.

>10000 loc.

10 p

II.

5001 ÷ 10000 loc.

8p

III.

2001 ÷ 5000 loc.

6p

IV.

0 ÷ 2000 loc. 3 p

d. Valorile estimate ale investitiei specifice (€/loc.); acest subcriteriu se intentioneaza sa
fie bazat pe elemente strict comparative si de aceea clasificarea se va face in interiorul
a 10 puncte considerand cea mai mica investitie specifica cu 10 p si scazand punctajul
proportional pe masura valoarea creste.
e. Investitia propusa reprezinta o reabilitare/retehnologizare/extindere a unor facilitati
existente sau este un sistem complet nou
I.

reabilitare/retehnologizare/extindere a unor facilitati existente

II.

sistem complet nou

10 p

5p

Odata cu elaborarea unei prioritizari pe ba za de c riterii tehnice a i nvestitiilor identificate ca
necesare practic este incheiata operatiunea de identificare si studiere a necesitatilor de investitie la
nivelul judetului in domeniul alimentarii cu apa si a sistemelor de canalizare. In continuare, pornind
de la aceste necesitati identificate si prioritizate, urmeaza aplicarea criteriilor de alta natura decat
tehnico-economica, criterii ce sunt definite fie de anumite condtionalitati date de s ursele de
finantare, fie de anumite orientari ale politicilor publice si sociale locale/regionale/nationale. In
principiu aceste criterii vor fi definite de catre cei ce le vor pune in aplicare.
2. Criteriul institutional este, asa cum se arata anterior, un criteriu ce se leaga in special de
conditionalitatile surselor de finantare. El trebuie gandit ca un criteriu de apreciere privind
participarea in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru
serviciul de alimentare cu apa si de canalizare “Parteneriatul pentru managementul apei –
Prahova”. Calitatea de membru al acestei asociatii si concesionarea serviciilor de
alimentare cu apa s i canalizare catre operatorul regional desemnat de aceasta (pentru
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judetul Prahova este vorba despre Hidro Prahova S.A.) sunt conditii sine qua non pentru
accesarea de fonduri europene prin programul POS Mediu. In cazul in care va fi identificata
si o al ta sursa de f inantare a pr oiectelor, prioritizarea se va realiza utilizandu-se
conditionalitatile respective.
Criteriile institutionale si punctajele rezultate in acestea se vor aplica asupra rezultatelor listei
rezultate in urma prioritizarii tehnico-economice. Lista finala va trebui sa fie o suma rezultata din
aplicarea cu discernamant a tuturor criteriilor propuse.
Se propune ca departajarea sa se faca (dincolo de problema apartenentei la asociatie) pe baza
vechimii membrilor. Astfel, membrii ce se regasesc in actul constitutiv vor primi maximumul de
punctaj la acest criteriu (25 p), in vreme ce punctajul va scadea proportional in functie de
apropierea datei de aderare de data elaborarii prezentei documentatii. Astfel, se poate considera:
a. Membru fondator al asociatiei (aflat pe lista de membri de pe Actul Constitutiv) 25 p
b. Membru mai vechi de 1 an dar nu dintre membrii fondatori
c. Membru de mai putin de 1 an dar mai vechi de 6 luni
d. Membru de mai putin de 6 luni
e. Candidat
f.

20 p

15 p

10 p

6p

Nemembru 0 p

Aceasta grila a reprezentat o baza de plecare in prioritizarea investitiilor.
In stabilirea investitiilor prioritare propuse spre finantare prin POS – Faza 2 in perioada de
programare 2014-2020, un rol important l-au avut consultarile cu factorii de decizie de la nivel
local, Operatorului Regional si institutiile de decizie privind aprobarea acestor investitii.
De asemenea, aspectele institutionale au avut influente decisive in luarea deciziilor, in principal din
punct de v edere al apartentei la ADI si al delegarii serviciului de oper are catre Operatorul
Regional.
Exista doua tipuri distincte de investitii carora li s-a acordat o atentie deosebita la prioritizarea lor
din punct de vedere institutional.
I.

Investitiile cu arie larga de acoperire este dificil sa fie incluse intr-o grila cu aplicabilitate
locala, asa cum este cea de t ip institutional. Este cazul aductiunilor propuse pentru
rezolvarea problemelor de al imentare cu apa din sudul judetului si pentru asigurarea
cresterii gradului de asigurare a surselor. In acest caz localitatile care vor beneficia de pe
urma acestei investitii vor fi atat dintre membrii cat si dintre ne-membrii asociatiei, ceea ce
creaza premisele asigurarii serviciilor de a limentare cu apa, pe de o pa rte, si extinderii
ariei de operare pe de alta parte.

II.

Investitiile care includ localitati din doua sau mai multe UAT se refera cu precadere la
sistemele de canalizare a apelor uzate si de aceea prioritizarea institutionala trebuie
realizata tinandu-se cont de elementele componente si dispunerea lor pe localitati si
Unitati Administrativ Teritoriale. O atentie speciala a fost si trebuie acordata in continuare,
amplasarii statiilor de epur are. Daca realizarea de r etele de c analizare poate fi privita
independent pe fiecare localitate in parte, asa cum au fost ele incadrate in aglomerari,
amplasarea statiilor de epurare este dictata de principii tehnico-economice si poate sa nu
fie concordanta cu calitatea de membru al ADI pe care autoritatea locala o are sau nu.
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Criteriile de conformare cu politicile publice ale autoritatilor locale reprezinta, de asemenea, un set
de criterii ce vor fi exact stabilite de catre cei ce le vor pune in aplicare, respectiv autoritatile locale
si regionale (judetene) prin intermediul vectorilor executivi desemnati pe acest domeniu. Acest gen
de criterii vizeaza in principipal corelarea investitiilor propuse in domeniul alimentarilor cu apa si
canalizarilor cu investitiile preconizate in perioada similara in alte domenii (cai de comunicatie,
facilitati pentru dezvoltarea de poli economici, dezvoltare rurala, cresterea atractivitatii
investitionale a anumitor zone, dezvoltarea turismului etc).
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9.

PLAN DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

9.1

INTRODUCERE

Planul de ac tiune prezentat in aceasta sectiune cuprinde activitatile si inputurile din partea
autoritatilor locale, precum si din partea Consultantului.
Planul de actiune este impartit in urmatoarele sectiuni:
-

Studii de fezabilitate
Evaluarea impactului asupra mediului
Analiza financiara si de cost-beneficiu
Aplicatii pentru Fonduri Structurale, perioada de programare 2014-2020
Analiza/revizuire
Finantare
Realizarea Dosarelor de Licitatie
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9.2

DESCRIEREA ACTIUNILOR

Studii de Fezabilitate
Compania operatoare
regionala

Autoritatea Locala
Va sprijini Consultantul
pentru ca acesta sa obtina
informatii de la agentiile
guvernamentale locale;

Va organiza procedura de
achizitie pentru serviciile de
Consultanta realizare Studiu de
fezabilitate.

Va asigura faptul ca ROC si
Consultantul au accesul
asigurat la entitatile relevante
pentru completarea
chestionarelor si furnizarea
informatiilor specifice
(unitatile industriale, institutii
si alte organisme publice
etc);

Va asigura datele financiare si
operationale solicitate de
Consultant.

Va asigura finantare pentru
studii care nu sunt acoperite
de catre Consultant dar care
au fost incluse in programul
de investitii prioritare

Il va asista pe Consultant in
evaluarea situatiei existente la
unitatile industriale, stadiul,
facilitati de pre-epurare a
efluentului, calitatea efluentului
si inregistrari curente privind
mediul.

Consultant
Va realiza studii in
conformitate cu Termenii sai
de referinta;
Va realiza campanii aferente
de masurare;
Va pregati documentatia in
cooperare cu Operatorul
Regional;
Va pregati o strategie privind
namolul in conformitate cu
Termenii de Referinta.
Va pregati raportul privind
apele uzate industriale in
conformitate cu Termenii de
Referinta.

Evaluarea impactului asupra mediului
Autoritatea Locala
Analizeaza si se pune de
acord cu cerintele
Consultantului privind
evaluarea impactului asupra
mediului pentru toate
proiectele care vor fi incluse
in aplicatie;
Asigura sprijin media si
politic pentru procesul de
consultare a publicului;
Pune la dispozitie sali de
sedinta si facilitati de presa
adecvate privind procesul de

Compania operatoare
regionala

Consultant

Furnizeaza suport de
management si sprijin pentru
procesul de consultare a
publicului;

Discuta cerintele privind
evaluarea impactului asupra
mediului cu autoritatile locale
abilitate;

Asista prin intermediul ofiterilor
de mediu Consultantul in
realizarea documentatiei;

Pregateste raportul de
analiza/triere pentru
proiectele individuale din
cadrul programului de
investitii prioritare;

Promoveaza activ proiectul in
media locala;

Pregateste documentatia in
conformitate cu legislatia in
vigoare;
Pregateste masurile privind
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consultare a publicului;

consultarea publicului;

Asigura faptul ca Anexele
cerute de Aplicatia de
finantare pentru Fondurile
Structurale au fost semnate
si andosate de autoritatile
abilitate si trebuie sa includa
si habitaturile Natura 2000

Pregateste rezumatul
Evaluarii impactului asupra
mediului pentru a fi inclus in
Aplicatia de finantare din
Fondurile Structurale.

Analiza financiara si cost-beneficiu
Autoritatea Locala
Furnizeaza informatii
contabile si previziuni
economice solicitate de
Consultant;
Furnizeaza detalii privind
demersurile necesare privind
imprumuturile curente sau
propuse;
Discuta atat cu Consultantul
cat si cu Operatorul Regional
contributiile financiare ale
Operatorului Regional sau
din partea autoritatilor locale
sau judetene;

Compania operatoare
regionala
In legatura cu infrastructura
existenta, furnizeaza informatii
contabile si informatii privind
costurile de operare, la
solicitarea Consultantului;
Furnizeaza informatii despre
situatia curenta si previzionata
a facturarii si veniturilor sale,
atat pentru apa potabila, cat si
pentru apa uzata;
Analizeaza cu reprezentantii
autoritatilor locale si judetene
schema de tarif propusa.

Consultant
Elaboreaza modele
financiare pentru proiectele
individuale si modele
rezumative pentru aplicatie;
Pregateste rapoartele
necesare pentru aplicatie;
Dezvolta aranjamentele
financiare pentru proiect;
Analizeaza proiectiile privind
suportabilitatea in cadrul
comunitatilor.

Aplicatia pentru Fondurile Structurale perioada de programare 2014-2020
Autoritatea Locala
Aproba si semneaza aplicatia

Compania operatoare
regionala
Analizeaza aplicatia daca i se
cere acest lucru de catre
Consultant

Consultant
Elaboreaza aplicatia in
conformitate cu prevederile
Termenilor de Referinta si
cerintele UE;
Asigura faptul ca
documentatia asociata a fost
aprobata si andosata, in
special aceea care se refera
la consultarea publicului si
avizarea evaluarii impactului
asupra mediului;
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Analiza / revizuire
Autoritatea Locala

Compania operatoare
regionala

Consultant

Mobilizeaza sprijinul politic si
public pentru toate proiectele
propuse;

Este responsabila pentru
managementul total al
misiunilor de analiza/revizuire;

Organizeaza revizuirea/
analiza cu Operatorul
Regional si autoritatile locale;

Asigura faptul ca autoritatile
locale sunt informate in
totalitate in legatura cu
proiectele, cerintele si
necesitatile acestora;

Managementul si cei care
opereaza pe plan local vor fi
informati astfel incat sa
inteleaga ratiunile proiectului.

Asista Operatorul Regional
(ROC) in pregatirea oricaror
prezentari sau materiale de
prezentare.

Discuta demersurile generale
privind analiza cu personalul
Ministerului.
Finantare
Autoritatea Locala
Discuta cu reprezentantii
autoritatilor locale,
municipale si centrale despre
sursa si suma cofinantarii;
Analizeaza stadiul/abordarea
privind finantarea cu
Ministerul Finantelor;

Compania operatoare
regionala
Analizeaza tariful si posibilitatile
imprumut sau alte forme de
finantare;
Echipa de management a ROC
va analiza posibilele
aranjamente privind imprumutul
si va semna contractele.

Finalizeaza abordarea
privind finantarea inainte de
depunerea aplicatiei pentru
Fondurile Structurale
perioada de programare
2014-2020.

Consultant
Dezvolta demersurile privind
finantarea pentru proiect in
urma discutiilor cu Operatorul
Regional si departamentele
financiare ale autoritatii
locale;
Finantarea trebuie sa fie
disponibila inainte de
depunerea aplicatiei de
finantare din Fondurile
Structurale periaoada de
programare 2014-2020 la
Bruxelles.

Realizarea Dosarelor de Licitatie si Termenii de Referinta pentru Asistenta Tehnica
Autoritatea Locala
Angajeaza consultanti sa
pregateasca dosare de
licitatie care nu sunt incluse
in Termenii de Referinta ai
Consultantilor.

Compania operatoare
regionala
Analizeaza documentele de
licitatie si Termenii de Referinta
pentru Asistenta tehnica la
cererea Consultantului;

Consultant
Elaboreaza dosare de
licitatie in conformitate cu
legislatia romaneasca;

Dosare de licitatie in
Licitatie si atribuire contracte de conformitate cu Termenii de
servicii si lucrari in conformitate Referinta;
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cu legislatia locala.

Elaboreaza Termenii de
Referinta pentru Asistenta
Tehnica si pentru
Supervizarea Lucrarilor in
conformitate cu Termenii de
Referinta;
Asista Operatorul Regional in
timpul licitatiei si evaluarii.

10. ANEXE
Anexa

Denumire

Anexa 1

Harta infrastructura canalizare

Anexa 2

Harta infrastructura alimentare cu apa

Anexa 3

Plan de conformare infrastructura de canalizare

Anexa 4

Plan de conformare infrastructura de alimentare cu apa

Anexa 5

Plan de investitii pe termen lung

Anexa 6

Plan de investitii prioritare

Anexa 7

Baza de preturi

Anexa 8

Instalatii pentru epurarea apelor uzate industriale

Anexa 9

Cantitati de namol si costuri de gestionare

Anexa 10

Informatii relevante privind UIP

Anexa 11

Afordabilitate

Anexa 12

Grad de indatorare CJ Prahova

615 | P a g e

Cuprinsul Figurilor
Figura 2-1 Lungimea drumurilor publice pe categorii ..............................................................54
Figura 2-2 Populatia stabila pe regiuni de dezvoltare la 1 ianuarie 2000-2012 .......................71
Figura 2-3 Suprafata regiunilor de dezvoltare a Romaniei, (km2)............................................73
Figura 2-4 Distributia teritoriala a localitatilor pe regiuni de dezvoltare, 31 dec 2011............ 73
Figure 2-5 Dinamica PIB national si regional, 2000 - 2010, preturi curente .............................74
Figure 2-6 Variatie anuala procentuala a PIB national, 2000 - 2010, preturi curente .............. 75
Figure 2-7 Evolutia Produsului Intern Brut pe locuitor in perioada 2000 - 2010, preturi
curente .........................................................................................................................................76
Figure 2-8 Rata inflatiei in Romania, Uniunea Europeana si zona euro, 2001 - 2013.............. 80
Figure 2-9 Populatia ocupata civila, pe act ivitati ale economiei nationale, perioada 2008 2011 ..............................................................................................................................................82
Figure 2-10 Veniturile totale medii lunare pe gospodarie, 2005 - 2011 ....................................85
Figura 2-11 Veniturile totale medii lunare pe o persoana, 2005 - 2011 ...................................86
Figura 2-12 Evolutie comparativa a popul atiei la nivel national, regional si judetean in
perioada 1997 - 2012 ...................................................................................................................89
Figura 2-13 Evolutia ratei natalitatii si mortalitatii in Regiunea Sud-Muntenia in perioada
1997 – 2011 ..................................................................................................................................90
Figura 2-14 Dinamica sporului natural la nivel national, regional si judetan in perioada 1997
– 2011 ...........................................................................................................................................91
Figura 2-15 Dinamica ratei sporului natural la nivel national, regional si judetan in perioada
1997 – 2011 ..................................................................................................................................92
Figura 2-16 Piramida varstelor la recensamantul din 2002 – nivel national ...........................93
Figura 2-17 Piramida varstelor la nivel de Regiune pentru anul 2002 ....................................94
Figura 2-18 Piramida varstelor la nivel de Regiune pentru anul 2011 .....................................94
Figura 2-19 Structura populatiei Regiunii Sud-Muntenia pe grupe de varsta in 2002 si 2011
......................................................................................................................................................95
Figura 2-20 Dinamica schimbarilor de domiciliu la nivelul regiunii Sud-Muntenia – perioada
1997 - 2011 ...................................................................................................................................96
Figura 2-21 Variatie procentuala anuala a populatiei la nivel national, regional si judetean –
perioada 1998 – 2011 (1 iulie) .....................................................................................................98
Figura 2-22 Densitatea populatiei in Romania, regiunea Sud-Muntenia si judetul Prahova la
1 ianuarie 1997, 2002 si 2012 ......................................................................................................99
Figura 2-23 Evoluția populaţiei în judeţul Prahova în etapa 2002-2011 ............................... 100
Figura 2-24 E volutia populatiei din judetul Prahova pe medii si genuri in perioada 1997 2012 ............................................................................................................................................101
Figura 2-25 Ponderea populatiei judetului Prahova pe medii in anul 1997 .......................... 101
616 | P a g e

Figura 2-26 Ponderea populatiei judetului Prahova pe medii in anul 2011 .......................... 102
Figura 2-27 Ponderea populatiei judetului Prahova pe genuri in perioada 1997 - 2012 ...... 102
Figura 2-28 Piramida varstelor la nivelul judetului Prahova pentru anul 2002..................... 104
Figura 2-29 Piramida varstelor la nivelul judetului Prahova pentru anul 2011..................... 104
Figura 2-30 Evolutia ratei natalitatii si mortalitatii in judetul Prahova in perioada 1997 – 2011
....................................................................................................................................................105
Figura 2-31 Dinamica schimbarilor de domiciliu la nivelul judetului Prahova - perioada 1997
- 2011 ..........................................................................................................................................105
Figura 2-32 Populatia pe orase in judetul Prahova perioada 1997 - 2011 ............................. 107
Figura 2-33 Densitatea populatiei in Romania, Regiunea Sud-Muntenia si judetul Prahova in
perioada 1997 – 2011.................................................................................................................108
Figura 2-34 Evolutie PIB Romania, Regiunea Sud Muntenia, judetul Prahova, in perioada
2005 – 2010 ................................................................................................................................109
Figura 2-35 Evolutie PIB/ locuitor Romania, Regiunea Sud-Muntenia, judetul Prahova in
perioada 2005 – 2009.................................................................................................................110
Figura 2-36 Ponderea domeniilor de activitate in cifra de afaceri a judetului Prahova in 2011
....................................................................................................................................................111
Figura 2-37 Ponderea domeniilor de activitate in total investitii brute judetul Prahova in
2011 ............................................................................................................................................112
Figura 2-38 Ponderea unitatilor active pe categorii (clase marime) in total unitati active din
judetul Prahova – an 2011 ........................................................................................................113
Figura 2-39 Evolutia ratei somajului la nivel national, regional si judetean, in perioada 20052012 ............................................................................................................................................114
Figura 2-40 Distributie populatie ocupata pe principalele sectoare economice - jud. Prahova
- anul 2012..................................................................................................................................116
Figura 2-41 Rata populatie ocupata - judete - anul 2012 .......................................................117
Figura 2-42 Castigul mediu salarial lunar - judete - anul 2012 .............................................. 118
Figure 4-1 Flux tehnologic pentru o schema de epurare in doua etape ................................ 337
Figure 6-1 Structura Fondului Funciar .....................................................................................525

617 | P a g e

Cuprinsul Tabelelor
Tabel 2-1 Temperaturi medii lunare şi anuale - °C, (1961-2000) ..............................................29
Tabel 2-2: Temperatura medie anuală a aerului (ºC) la staţii meteorologice din judeţul
Prahova, din anul 2012, comparativ cu anii anteriori (2007 – 2011).........................................29
Tabel 2-3: Temperatura minimă anuală a aerului (ºC) şi data de producere la staţiile
meteorologice din judeţul Prahova, din anul 2012, comparativ cu anii anteriori (2007 – 2011)
......................................................................................................................................................29
Tabel 2-4: Temperatura maximă anuală a aerului (ºC) şi data de producere la staţiile
meteorologice din judeţul Prahova, din anul 2012, comparativ cu anii anteriori (2007 – 2012)
......................................................................................................................................................30
Tabel 2-5 Temperaturi medii anotimpuale şi semestriale – °C, (1961-2000) ...........................30
Tabel 2-6 Cantitatea medie lunară şi anuală de precipitaţii – mm, (1961-2000) ......................31
Tabel 2-7 Cantitatea medie anotimpuală şi semestrială de precipitaţii - mm, (1961-2000) ..... 31
Tabel 2-8 Lungimea drumurilor publice pe categorii ...............................................................55
Tabel 2-9 Transportul urban de pasageri...................................................................................57
Tabel 2-10 Lungimea cailor ferate in exploatare .......................................................................57
Tabel 2-11 Sistemele de incalzire din Prahova ..........................................................................58
Tabel 2-12 Reteaua si volumul gazelor naturale distribuite in Prahova ..................................59
Tabel 2-13 Cantitati de deseuri municipale colectate ...............................................................61
Tabel 2-14 Situatia operatorilor de salubrizare din Prahova, dupa forma de proprietate....... 62
Tabel 2-15 Numarul de v ehicule scoase di n uz (VSU) colectate in judetul Prahova in anul
2012 ..............................................................................................................................................63
Tabel 2-16 Cantitati de deseuri periculoase de la agentii economici - 2011 si 2012 .............. 63
Tabel 2-17 Arondarea operatorilor de salubritate la depozitele de deseuri conforme ........... 65
Tabel 2-18 Depozite de deseuri conforme existente in Judetul Prahova ................................66
Tabel 2-19 Evoluția sporului natural la nivel național, în perioada 2009-2012 ........................69
Tabel 2-20 Structura fluxurilor migrației interne urbane și rurale pentru România,
determinate de schimbarea domiciliului....................................................................................69
Tabel 2-21 Populatia stabila pe regiuni de dezvoltare la 1 ianuarie 2000-2012 .......................70
Tabel 2-22 Organizarea administrativa a t eritoriului pe r egiuni de dez voltare, la 31
decembrie 2011 ...........................................................................................................................72
Tabel 2-23 Evolutia Produsului Intern Brut national si regional in perioada 2000 -2010,
preturi curente .............................................................................................................................74
Tabel 2-24 Variatia Produsului Intern Brut national in perioada 2000 -2010, variatie
procentuala preturi curente ........................................................................................................75
Tabel 2-25 Evolutia Produsului Intern Brut pe locuitor in perioada 2000 - 2010, preturi
curente .........................................................................................................................................76
618 | P a g e

Tabel 2-26 Produsului Intern Brut pe resurse in perioada 2000 – 2011 (milioane lei, preturi
curente) ........................................................................................................................................77
Tabel 2-27 Produsului Intern Brut pe categorii de utilizari in perioada 2000 – 2011 (milioane
lei, preturi curente) ......................................................................................................................79
Tabel 2-28 Rata inflatiei in Romania, Uniunea Europeana si zona euro, 2001 - 2013 ............. 80
Tabel 2-29 Populatie ocupata – total si pondere la nivel national. 2005 - 2011 .......................81
Tabel 2-30 Populatia ocupata civila, pe activitati ale economiei nationale, 2005 - 2011 ........ 82
Tabel 2-31 Dinamica somajului de lunga durata in teritoriu (macroregiuni si regiuni de
dezvoltare), 2005 - 2011 ..............................................................................................................83
Tabel 2-32 Veniturile totale medii lunare pe gospodarie, 2005 - 2011......................................84
Tabel 2-33 Veniturile totale medii lunare pe o persoana, 2005 - 2011 ......................................85
Tabel 2-34 Structura cheltuieli totale medii lunare pe gospodarie, 2005 - 2011......................86
Tabel 2-35 Structura cheltuieli totale medii lunare pe persoana, 2005 – 2011 ........................87
Tabel 2-36 Evolutia in valori absolute si relative a popul atiei la nivel national, regional si
judetean in perioada 1997 – 2012, 1 ianuarie ............................................................................88
Tabel 2-37 Rata natalitatii si mortalitatii la nivel national, regional si judetean in perioada
1997 – 2011 ..................................................................................................................................89
Tabel 2-38 Evolutia sporului natural al populatiei pe tara, regiune si judet ............................91
Tabel 2-39 Populatia stabila la 1 iulie pe tara, regiunea Sud-Muntenia si judetul Prahova pe
grupe de varsta - anul 2002 ........................................................................................................92
Tabel 2-40 Dinamica schimbarilor de dom iciliu la nivelul regiunii si judetului Prahova –
perioada 1997 – 2011...................................................................................................................95
Tabel 2-41 Evolutia in valori absolute si relative a popul atiei la nivel national, regional si
judetean in perioada 1997 – 2011, 1 iulie ...................................................................................97
Tabel 2-42 Densitatea populatiei in Romania, regiunea Sud-Muntenia si judetul Prahova la 1
ianuarie 1997, 2002 si 2012 .........................................................................................................98
Tabel 2-43 Evolutia structurii populatiei din judetul Prahova pe medii si genuri in perioada
1997 – 2011 ..................................................................................................................................99
Tabel 2-44 Structura populatie (tineri, adulti si varstnici) in tara, regiune si judet in anii 2002
si 2011 ........................................................................................................................................103
Tabel 2-45 Populatia pe orase in judetul Prahova perioada 1997 - 2011 ............................... 106
Tabel 2-46 Evolutia densitatii populatiei in Romania, Regiunea Sud-Muntenia si judetul
Prahova in perioada 1997 – 2011 .............................................................................................107
Tabel 2-47 Evolutie PIB Romania, Regiunea Sud Muntenia, judetul Prahova, in perioada
2005 – 2010 ................................................................................................................................109
Tabel 2-48 Evolutie PIB/ locuitor Romania, Regiunea Sud-Muntenia, judetul Prahova, in
perioada 2005 – 2009.................................................................................................................109
Tabel 2-49 Structura cifrei de afaceri, si personalul pe activitati ale economiei nationale in
judetul Prahova in anul 2011 ....................................................................................................110
619 | P a g e

Tabel 2-50 Unitati locative active din tara, regiune si judetul Prahova pe clase de marime in
anul 2011 ....................................................................................................................................112
Tabel 2-51 Populatia dupa participarea la activitatea economica pe sexe– Regiunea SudMuntenia, perioada 2002 – 2010 ...............................................................................................113
Tabel 2-52 Populatie ocupata la nivel national, regional, judetean in 2012 pe principalele
sectoare economice ..................................................................................................................115
Tabel 2-53 Castigul salarial mediu net in anul 2012 in judetul Prahova – comparatie nivel
national ......................................................................................................................................117
Tabel 2-54 Structura veniturilor totale pe persoana - Romania, macroregiunea 3 si regiunea
Sud-Muntenia, anul 2012 ..........................................................................................................119
Tabel 2-55 Structura cheltuielilor totale pe persoana - Romania, macroregiunea 3 s i
regiunea Sud-Muntenia, anul 2012 ...........................................................................................120
Tabel 2-56 Principalele reglementari ale UE cu privire la mediu, alimentarea cu apa si
canalizare ...................................................................................................................................126
Tabel 2-57 Principalele reglementari romanesti cu pr ivire la mediu, alimentarea cu apa s i
canalizarea .................................................................................................................................127
Tabel 2-58 Transpunerea Directivelor UE in legislatia romaneasca ...................................... 132
Tabel 2-59 Reglementari tehnice din domeniile alimentarii cu apa si canalizarii ................. 141
Tabel 2-60 Descriere a celor mai importante reglementari .....................................................142
Tabel 2-61 Standarde relevante pentru Master Plan ...............................................................144
Tabel 2-62 Resursele de apa potentiale si tehnic utilizabile pentru anul 2012...................... 153
Tabel 2-63 Raportul cerinta/prelevare pentru resursele de apa în anul 2012 ........................ 155
Tabel 2-64 Cerința de apă pe surse și utilizări, , la nivelul anului 2012 ................................. 155
Tabel 2-65 Situația prelevării de ape pe surse și utilizări, la nivelul anului 2012 .................. 156
Tabel 2-66 Resursa specifică teoretică aferentă bazinului hidrografic Ialomița ................... 156
Tabel 2-67 Starea ecologică a corpurilor de apă din județul Prahova (2011) ........................ 159
Tabel 2-68 Starea ecologică a lacurilor de acumulare (2011) .................................................164
Tabel 2-69 Principalele cursuri de apa din judetul Prahova ...................................................169
Tabel 2-70 Statii de epurare din Judetul Prahova ...................................................................173
Tabel 2-71 Centralizatorul volumelor de ape uzate evacuate pe activitati economice – 2012
....................................................................................................................................................175
Tabel 2-72 Lista tipurilor de utilizatori si indicatorii de calitate apa uzata ............................ 177
Tabel 2-73 Clase de calitate ale raurile Buzau si Ialomita.......................................................181
Tabel 2-74 Clasificarea UE privind riscurile de mediu (Directiva 67/548/EC) ........................ 191
Tabel 2-75 Tinte PRGD privind namolul provenit din statiile de epurare: ............................. 199
Tabel 2-76 Structura apelor uzate evacuate în 2012 in judetul Prahova ................................ 201
Tabel 2-77 Tabel centralizator privind evaluarea starii ecologice / potentialului ecologic si
starii chimice pentru raurile Prahova, Doftana, Bughea, 2011 ...............................................202
620 | P a g e

Tabel 2-78 Agenti economici ce detin statii de epurare apa uzata......................................... 205
Tabel 2-79 Agenti economici ce detin dotari de preepurare ape uzata.................................. 207
Tabel 2-80 Agenti economici ce detin dotari de preepurare pentru apa pluviala ................. 210
Tabel 4-1 Rata reala de crestere PIB .......................................................................................316
Tabel 4-2 Investitii nete pe surse de finantare, 2000 – 2011 ...................................................317
Tabel 4-3 Rata anuala inflatie ...................................................................................................319
Tabel 4-4 Indicatori forta de munca Romania, 2010 - 2017 .....................................................320
Tabel 4-5 Venituri medii lunare nete pe gospodarie in perioada 2005 – 2011 ....................... 323
Tabel 4-6 Cota venituri banesti si salariale in venituri totale gospodarii in perioada 2005 –
2011 ............................................................................................................................................323
Tabel 4-7 Rate de crestere medii anuale pe intervale de timp................................................323
Tabel 4-8 Evolutia veniturilor brute pe gospodarii ..................................................................324
Tabel 4-9 Evolutia veniturilor nete pe gospodarie, 2005 - 2042..............................................325
Tabel 5-1 Localitati care se conformeaza pana la sfarsitul anului 2015 ................................ 347
Tabel 5-2 PLAN DE CONFORMARE INFRASTRUCTURA DE CANALIZARE - JUD. PRAHOVA
....................................................................................................................................................349
Tabel 5-3 Tinte pentru conformarea cu cerintele Directivei 98/83/CE .................................... 360
Tabel 5-4 Termene limita intermediare de conformitate pentru calitatea apei potabile ....... 361
Tabel 6-1 Localitati care trebuie sa se conformeze pana la sfarsitul anului 2015................. 365
Tabel 6-2 Populatie sisteme de alimentare cu apa ..................................................................373
Tabel 6-3 Aglomerarile/cluster-ele identificate, cu populatie echivalenta mai mare de
2000[LE] .....................................................................................................................................470
Tabel 6-4 Analiza de optiuni - Sisteme zonale de alimentare cu apa ..................................... 515
Tabel 6-5 Analiza de optiuni - Sistemul local de alimentare cu apa Boldesti Scaeni ........... 517
Tabel 6-6 Analiza de optiuni – Aglomerarea Valea Doftanei...................................................519
Tabel 6-7 Analiza de optiuni – Clusterul Slanic .......................................................................520
Tabel 6-8 Planul de investitii prioritare (preturi curente) ........................................................522
Tabel 6-9: Suprafata agricola a judetului Prahova dupa modul de folosinta, 2000 - 2012.... 524
Tabel 6-10 Structura fondului funciar ......................................................................................525
Tabel 6-11 Zone critice sub aspectul deteriorarii solurilor .....................................................526
Tabel 6-12 Suprafata ocupata de fondul forestier in judetul Prahova, pe categorii de
folosinta (din care suprafata ocupata de padure, grupe de specii) si pe forme de proprietate
....................................................................................................................................................529
Tabel 6-13 Suprafetele din fondul forestier national parcurse cu taieri ................................ 531
Tabel 6-14 Suprafete de paduri regenerate in anul 2012 ........................................................531
Tabel 6-15: Depozite de deseuri din judetul Prahova .............................................................532
621 | P a g e

Tabel 6-16 Legislatia europena si romana in domeniul deseurilor si namolului provenit din
canalizare ...................................................................................................................................533
Tabel 6-17: Ierarhizarea optiunilor de management al namolurilor ....................................... 538
Tabel 6-18 Productia de namol si cantitatile reciclate in agricultura in UE ........................... 539
Tabel 6-19: Avantaje ale posibilitatilor de valorificare/ eliminare a namolurilor de la epurarea
apelor uzate ...............................................................................................................................542
Tabel 6-20 Limitele metalelor grele asociate aplicarii namolului asupra terenurilor ............ 544
Tabel 6-21: Criterii de evaluarea a pretabilitatii solulrilor la aplicarea namolurilor (OM nr.
344/708/2004) .............................................................................................................................544
Tabel 6-22 Numarul de teste necesare pentru namol (OM nr. 344/708/2004) ....................... 546
Tabel 6-23 Impactul solutiilor de eliminare a namolului asupra mediului ............................. 568
Tabel 6-24 Cantitatile de nam ol deshidratat rezultate de la statiile de epu rare din aria
proiectului ..................................................................................................................................578
Tabel 6-25: Optiuni principale propuse pentru gestionarea namolului ................................. 578
Tabel 6-26: Strategia de management a namolurilor optiuni alternative - Judetul Prahova 580
Tabel 7-1 Necesar investitii in sistemele de apa si canal la nivelul judetului Prahova........ 601
Tabel 7-2 Numar mediu de persoane pe gospodarie – medie si primele 3 decile – la nivelul
judetului Prahova (perioada 2009 – 2011)................................................................................603
Tabel 7-3 Media veniturilor totale nete pe gospodar ie în preturile lunii ianuarie la nivelul
judetului Prahova (perioada 2009 – 2011)................................................................................604
Tabel 7-4 Rate estimate crestere venit mediu brut pe gospodarie ....................................... 604
Tabel 7-5 Suportabilitatea pentru gospodariile judetului Prahova - medie si cele cu venituri
reduse ........................................................................................................................................604
Tabel 7-6 Suportabilitatea la nivel de persoana in judetul Prahova- medie si cele cu venituri
reduse ........................................................................................................................................605

622 | P a g e

